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

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

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

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

Έτος 70ο, Νέα Περίοδος, Έτος ίδρυσης 1945

Κωδικός Εντύπου 3233, Αρ.Φύλλου 429

Τιμή πώλησης: 0,10€

Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος

Εκδότης-Διευθυντής: Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης

Αρχισυνταξία: Δημήτρης Μπελέγρης 

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

Εκδηλώσεις 
ΚΔΕΠΑΠ

Από την ΚΔΕΠΑΠ ανακοινώθηκε το πρόγραμμα εκ-
δηλώσεων των επόμενων ημερών που θα πραγματο-
ποιηθούν στο νησί μας. 

9/9 ΣΑΒΒΑΤΟ 21:00
13η Μικρασιατική Συνάντηση Πάρου. «Έχει και η Σι-

ωπή τη Φωνή της». Ομιλία για την γενοκτονία  των 
Ελλήνων της Μικράς Ασίας της κ. Λίτσας Χαραλά-
μπους. «Γιάννης Κωνσταντινίδης/Κώστας Γιαννίδης. Ο 
ταλαντούχος συνθέτης με τη διπλή οδιότητα» Ρεσιτάλ  
με τους Ανδρέας Χανιώτη, Σοφία Μοσχογιάννη, Κατε-
ρίνα Οικονόμου, Κων/να Ανδρεάκου. Διοργάνωση Τ/K 
Λευκών – Σύλλογος «Ατλαντίς». Προαύλιο Ι.Ν. Ζωοδό-
χου Πηγής Άσπρο Χωριό.

10/9 ΚΥΡΙΑΚΗ 20:00
13η Μικρασιατική Συνάντηση Πάρου. «Μικρασία 

μου Αγαπημένη». Παράσταση - Θεατρικό Δρώμενο - 
Τραγούδια, Χοροί της Ίμβρου, Καππαδοκίας, Θράκης 
και Πάρου. Συμμετέχουν Μουσικοχορευτικό  Συγκρό-
τημα «Νάουσα Πάρου», Χορωδία  Νάουσας Πάρου και 
Σύλλογος Ιμβρίων. Διοργάνωση Τ/K Λευκών – Σύλ-
λογος «Ατλαντίς». Προαύλιο Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής 
Άσπρο Χωριό.

14/9 ΠΕΜΠΤΗ
Πανηγύρι «Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού». Μετά το 

πέρας της Θείας Λειτουργίας κεράσματα – ρεβιθάδα 
στο προαύλιο της εκκλησίας. 20:30- Νησιώτικη βρα-
διά με ζωντανή μουσική από τον Μανώλη Ραγκούση 
και την παρέα του, με τη συμμετοχή του χορευτικού 
του Π.Σ. Αγκαιριάς στο λιμανάκι Αλυκής. Διοργάνωση 
Δ/Κ Αγκαιριάς – Π.Σ. Αγκαιριάς.

Παραφωνίες…
Ένα μικρό ξάφνιασμα, όχι ιδιαίτερα ευχάριστο, αι-

σθάνθηκαν όσοι παρακολούθησαν στις 12/8/2017 
την πετυχημένη ως προς το μουσικό μέρος εκδήλωση, 
που διοργάνωσε ο Προοδευτικός Σύλλογος Λευκια-
νών Αθήνας.

Στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης έγινε μια εκτενής 
αναφορά στην ιστορική διαδρομή του συλλόγου, που 
πλησιάζει τη συμπλήρωση 100 χρόνων λειτουργίας, 
αλλά και της συμβολής του στην ανάπτυξη του χω-
ριού, με τη χρηματοδότηση καινοτόμων για την επο-
χή τους έργων, πάντα κρατώντας χαμηλό προφίλ και 
χωρίς κομπασμούς. «Αγκαλιά» με τους Λευκιανούς, 
την τοπική κοινότητα, χρηματοδότησαν στη διαδρομή 
τόσων χρόνων και προχώρησαν τα έργα για το κτή-
ριο της Κοινότητας, το ρολόι της Αγίας Τριάδας, το 
μνημείο των Ηρώων, το δίκτυο με τις βρύσες, το απο-
χετευτικό και τόσα άλλα...

Στο πλαίσιο αυτής της αντίληψης ο σύλλογος βοή-
θησε χρηματοδοτώντας την ολοκλήρωση των εργα-
σιών του θεάτρου και στις δύο φάσεις. Ξεκίνησε τη 
στήριξη-χρηματοδότηση από την πρώτη φάση του 
(κατασκευή αναβαθμίδων) το 2003 του μικρού θεά-
τρου επί δημαρχίας Γιάννη Ραγκούση και προεδρίας 
του Φραγκίσκου Περράκη στον σύλλογο της Αθήνας, 
και της Νικολέτας Χανιώτη ως προέδρου της Κοινό-
τητας. Τότε που ο Νικόλας Παντελαίος (ράφτης), ξη-
μεροβραδιαζόταν εκεί, δουλεύοντας για να το δει να 
ολοκληρώνεται…

Στη συνέχεια το «ρίσκο…». Το μικρό θεατράκι να με-
γαλώσει να γίνει «μεγάλο» (καλώς ή κακώς, αυτό είναι 
άλλης ώρας συζήτηση), την πήρε ο τότε πρόεδρος της 
τοπικής κοινότητας Αποστόλης Παντελαίος, με συνο-
δοιπόρους στη δύσκολη πορεία τον Γιάννη Κοντό, τότε 
πρόεδρο του «ΥΡΙΑ», αλλά και πολλών Λευκιανών. Η 
απλόχερη οικονομική στήριξη Λευκιανών επαγγελμα-
τιών-επιχειρηματιών ήταν καθοριστική.

Η επιλεκτική αναφορά σε πρόσωπα που ενεπλάκη-
σαν, τόσο της τοπικής κοινωνίας του χωριού όσο και 
προσώπων του συλλόγου των Αθηνών (προηγούμενα 
Δ.Σ) και η απαξίωση άλλων (των προαναφερόμενων), 
δε δημιούργησε και την καλύτερη εντύπωση.

Η αναφορά όλων όσων εμπλέκονται σε τέτοια έργα, 
με κάθε τρόπο, είναι μια ηθική βράβευση, σοβαρή κινη-
τήρια εξελικτική δύναμη κάθε κοινότητας ανθρώπων. 

Δυστυχώς, το τελετουργικό της δεύτερης ονοματο-
θεσίας και αποκάλυψης μαρμάρινης πλάκας (δεύτε-
ρης, αφού η πρώτη εντοιχίστηκε το 2003 στα εγκαίνια 
με την παρουσία του τότε δημάρχου Γιάννη Ραγκού-
ση), «απορρόφησε» τόσο τους διοργανωτές που δεν 
αναφέρθηκαν ούτε και σε αυτόν ακόμα τον εκπρόσω-
πο του φορέα, που στήριξε οικονομικά την εκδήλωση. 
Δηλαδή, την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου τον πρόεδρο του 
Περιφερειακού Συμβουλίου και έπαρχο, Κώστα Μπιζά.

Ας ελπίσουμε ότι τα ατοπήματα αυτά ήταν αποτέλε-
σμα κακής συγκυρίας και όπως είπε ο δήμαρχος Μάρ-
κος Κωβαίος στον σύντομο χαιρετισμό του το θέατρο 
θα πρέπει να «ταχτοποιηθεί», να αποκτήσει κανονισμό 
λειτουργίας και διαχειριστική ομάδα που θα έχει την 
ευθύνη λειτουργίας. Ίσως αποκαταστήσει και τις ισορ-
ροπίες που χάθηκαν κάπου στο δρόμο...

Λαουτάρης

Φραγκίσκος Ι. 
Βελέντζας

Παιδί του Ιωάννη και της Μαργαρίτας, γεννή-
θηκε σε μία πολύτεκνη οικογένεια στον Κώστο, 
το 1893. 

Από την Πάρο, έφυγε σε ηλικία 17 ετών και 
πήγε στον Πειραιά, όπου εκεί σπούδασε στην 
Εμπορική Ναυτική Ακαδημία. Εργάστηκε ως μη-
χανικός για αρκετά χρόνια στην Αμέρικαν Εξπορτ 
Λάιν (μια εταιρεία που είχε βοηθήσει την Ελλάδα 
στη διάρκεια του πολέμου) και στη συνέχεια ως 
αρχιμηχανικός (ένας από τους τρεις καλύτερους), 
στις εταιρείες Εμπειρίκου και Γουλανδρή.

Έχαιρε μεγάλης εκτίμησης και αναγνώρισης 
στους ναυτικούς κύκλους. Όταν συνταξιοδοτήθη-
κε επέστρεψε στην Πάρο. Δεν μιλούσε ποτέ για τη 
ζωή του στην Αμερική και ακόμα δε, καθόλου για 
τον εαυτό του. Ενδιαφερόταν περισσότερο για 
τους συμπατριώτες του. Εκείνη την εποχή στην 
μεταπολεμική Πάρο, η ζωή ήταν δύσκολη και η 
πρώτη του ιδέα ήταν να δημιουργήσει ένα οικο-
τροφείο, για τα παιδιά του νησιού, που ήθελαν 
να συνεχίσουν τις σπουδές τους. Το Βελέντζειο 
Ιδρυμα ιδρύθηκε επίσημα στις 30 Οκτωβρίου 
1963. Οι καιροί όμως άλλαξαν, το οικοτροφείο 
δεν χρειάζονταν πια και έτσι το Ίδρυμα άλλαξε 
καταστατικό και κατεύθυνε την προσοχή του στη 
βελτίωση των υπηρεσιών υγείας, παιδείας και 
πολιτισμού του νησιού μας. Ό Φρ. Βελέντζας, 
δεν ενδιαφερόταν να αυξήσει την προσωπική του 
περιουσία, αλλά την πρόσφερε για να βοηθήσει 
τους συνανθρώπους του. Απεβίωσε 30 Αυγού-
στου 1966

(πηγές «Παριανά τευχ.126») Η οδός του ξεκινά-
ει από την οδό «Χρ. Κωνσταντοπούλου», έως την 
οδό «Εκατονταπυλιανής».

Χριστόδουλος Μαούνης
Μέλος της Επιτροπής  

Ονοματοδοσίας Παροικιάς

Ο δρόµος είχε
τη δική του ιστορία



Παριανόπουλα 
σε ΑΕΙ-ΤΕΙ

Δημοσιοποιήθηκαν οι πίνακες επιτυχόντων σε ΑΕΙ 
και ΤΕΙ. Τα αποτελέσματα για τους μαθητές των Πα-
ριανών σχολείων είναι τα παρακάτω:

Γ.Ε.Λ. Πάρου

1. ΑΛΙΠΡΑΝΤΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ – ΕΛΕΝΗ, του 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ).
2. ΑΡΓΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ, ΜΗΧΑ-
ΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙ-
ΑΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ).
3. ΒΕΝΑΡΔΟΥ ΑΡΤΕΜΗΣ – ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ του 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ).
4. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΖΩΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΦΙΛΟΣΟ-
ΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ).
5.ΓΚΟΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΛΕΞΙΟΥ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟ-
ΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ).
6. ΔΑΦΕΡΕΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΜΙΧΑΗΛ, ΕΠΙΣ-
ΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟ-
ΜΟΤΗΝΗ).
7. ΔΑΦΕΡΕΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ).
8. ΔΑΦΕΡΕΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΜΙΧΑΗΛ, ΗΛΕ-
ΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΗΡΑΚΛΕΙΟ).
9. ΔΙΑΚΟΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑ-
ΝΤΙΝΟΥ, ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΗΡΑ-
ΚΛΕΙΟ).
10. ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ.
11.ΚΑΛΑΚΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ).
12. ΚΑΠΟΥΤΣΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΗΡΑΚΛΕΙΟ).
13. ΚΑΡΑΠΕΤΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ).
14. ΚΑΤΣΑΝΔΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥ-
ΗΛ, ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ).
15. ΚΟΤΣΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΑΣΤΥ-
ΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) ΑΣΤΥΝ ΣΧΟΛ
16. ΚΡΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ, ΜΗΧΑ-
ΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΑΤΡΑ).
17. ΛΑΜΠΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΚΤΗΝΙ-
ΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ).
18. ΜΑΡΙΝΑΤΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ, 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙ-
ΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ).
19. ΜΕΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΗΛΙΑ, ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ-
ΤΩΝ (ΣΑΜΟΣ).
20. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΔΙ-
ΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ).
21. ΜΙΧΑΛΑΤΟΥ ΛΥΔΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΜΗΧΑ-
ΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
(ΣΥΡΟΣ).
22. ΜΟΣΤΡΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ, ΨΥΧΟΛΟ-
ΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ).
23. ΜΠΑΡΜΠΑΡΗ ΜΑΡΙΑ – ΜΑΡΟΥΛΙΩ του ΠΑ-
ΝΑΓΙΩΤΗ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ).
24. ΜΠΙΝΤΙΚΑ ΜΑΡΙΝΕΛΛΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΟΡ-
ΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙ-
ΑΣ).

25. ΠΑΛΗΜΑΡΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙ-
ΟΥ, ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΣΠΑΡΤΗ).
26. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΘΕΟΔΩ-
ΡΟΥ, ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΣΠΑΡΤΗ).
27. ΠΑΠΑΣ ΘΩΜΑΣ του ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ, ΕΠΙΣΤΗ-
ΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ).
28. ΠΑΤΡΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΦΥ-
ΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ).
29. ΡΟΥΣΣΟΥ ΜΟΣΧΟΥΛΑ του ΖΑΧΑΡΙΑ, ΑΡΧΙΤΕ-
ΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ).
30. ΣΑΡΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ – ΜΑΡΙΑ του ΧΑΡΑΛΑ-
ΜΠΟΥΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥ-
ΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ).
31. ΣΑΡΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, ΤΕΧΝΟ-
ΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ).
32. ΣΑΡΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΝΑΥ-
ΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ).
33. ΣΙΦΝΑΙΟΥ ΑΝΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
(ΗΡΑΚΛΕΙΟ).
34. ΣΙΦΝΑΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΠΑΝΤΕΛ., ΛΟΓΙΣΤΙ-
ΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ).
35. ΣΙΦΝΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΠΑΙΔΑΓΩ-
ΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ).
36. ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΜΑΡΙΑ του ΓΕ-
ΩΡΓΙΟΥ, ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ).
37. ΣΚΙΑΔΑΣ ΙΑΚΩΒΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΔΙΟΙΚΗ-
ΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ).
38. ΣΤΑΤΙΒΑ ΕΛΕΝΑ του ΝΤΟΥΜΙΤΡΟΥ, ΔΙΟΙΚΗ-
ΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ).
39. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΑΣΤΑ-
ΣΙΟΥ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ).
40. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ του ΙΩΑΝΝΗ, 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΕΘΥ-
ΜΝΟ).
41. ΤΣΙΓΩΝΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ, ΦΥΣΙ-
ΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΛΑΜΙΑ).
42. ΤΣΙΓΩΝΙΑ ΜΑΡΙΑ του ΑΓΓΕΛΟΥ, ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣ-
ΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ).
43. ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ ΦΛΩΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
(ΑΘΗΝΑ).
44. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ του ΠΑΝΑ-
ΓΙΩΤΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ).
45. ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ – ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣ-
ΤΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 
(ΚΑΛΑΜΑΤΑ).
46. ΠΡΕΝΤΙ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ, ΕΠΙΣΤΗ-
ΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ).
47. ΣΙΦΝΑΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, ΑΡ-
ΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ (ΔΡΑΜΑ).
48. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ, ΟΡ-
ΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ).

ΕΠΑΛ Πάρου

1. ΑΛΛΚΟ ΕΙΡΗΝΗ του ΥΛΛΙ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑ-
ΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩ-
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ).
2. ΒΙΩΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ).
3. ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΔΙΟΙ-
ΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΗΤΗΣ).
4. ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΨΗΦΙ-
ΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε. (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ).
5. ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΠΟ-
ΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ).
6. ΜΠΟΥΜΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΜΙΧΑΗΛ, ΔΙΟΙΚΗ-
ΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ).
7. ΠΕΡΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ – ΡΑΦΑΗΛ του ΙΩ-
ΑΝΝΗ, ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΑΕΝ
8. ΠΕΡΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ του ΠΑΝΤΑΖΗ, 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ).
9. ΡΟΥΣΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΛΟ-
ΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΜΕΣΟΛΟΓ-
ΓΙ).
10. ΣΙΦΝΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟ-
ΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ).
11. ΣΚΙΑΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΔΙΟΙ-
ΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ).

Λύκειο Νάουσας

1. ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ του ΓΡΗΓΟΡ., 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
2. ΑΡΚΟΥΛΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ-ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 
του ΗΛΙΑ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ).
3. ΓΙΑΝΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΣΧΟΛΗ 
ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΑΕΝ.
4. ΓΚΕΤΣΙ ΚΕΒΙΛΑ του ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ).
5. ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ, ΟΙ-
ΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΑΤΡΑ).
6. ΚΑΛΑΚΩΝΑ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΚΤΗΝΙΑ-
ΤΡΙΚΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ).
7. ΚΟΤΣΙ ΡΟΒΕΝΑ του ΤΖΑΦΕΡ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 
(ΗΡΑΚΛΕΙΟ).
8. ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΔΗΜΟ-
ΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ).
9. ΜΠΙΜΠΑΪ ΝΤΕΝΙΣ του ΤΟΝΙΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗ-
ΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ).
10. ΡΟΥΣΣΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ 
Τ.Ε. (ΚΑΡΔΙΤΣΑ).
11. ΣΑΡΗΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ, 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ).
12. ΣΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΤΡΙΤΑΝ, ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ-
ΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ).
13. ΣΚΙΑΔΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, ΠΡΟΣ-
ΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ).
14. ΤΑΜΠΑΚΟΥ ΛΙΝΤΙΤΑ του ΥΖΕΝΤΙΝ, ΚΟΙΝΩΝΙ-
ΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ).
15. ΦΟΙΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ-
ΝΤΟΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ).
16. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΔΙΑΧΕΙ-
ΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΝΕΩΝ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ).
17. ΤΣΑΝΤΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ).
18. ΤΣΟΓΙΑ ΝΑΤΑΛΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ, ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 
(ΑΘΗΝΑ).

Αφιέρωμα στη νέα σχολική χρονιά



Οι εγγραφές ξεκίνησαν! Καθηµερινά 16:00-22:00
Έναρξη µαθηµάτων 11/9.

Πληροφορίες για το πρόγραµµα της σχολής
στη σελίδα FB Α.Ο. Ολυµπιάδα ΠΑΡΟΥ

Παροικιά | Πληροφορίες στο 6973926399

BRAZILIAN JIU JITSU | MIXED MARTIAL ARTS - MMA 
(BJJ, KICK BOX, JUDO, WRESTLING)

Group training for Adults CROSSFIT AND CALISTHENICS
εκπαιδευτής Milos Mladenovic

JU JITSU εκπαιδευτής Νίκος Κάπαρης

JUDO εκπαιδευτής Μιχάλης Λειβαδάς

Τµήµατα: προπαιδικό • παιδικό - κορασίδες • εφηβικό • ενηλίκων (ανδρών & γυναικών)

Οι αθλητές µοριοδοτούνται για τις εισαγωγικές στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΠΑΙ∆ΙΚΟΥ ∆ΩΜΑΤΙΟΥ
Περιφερειακός Παροικίας

τηλ: 22840 22989

επιπλα χανιωτη
ΕΠΙΣΗΜΟΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ SHOP IN SHOP

Αφιέρωμα στη νέα σχολική χρονιά

Απαραίτητη η 
επίσκεψη στον 
οφθαλμίατρο πριν 
αρχίσει το σχολείο

Η συσχέτιση όρασης και μάθησης είναι πολύ ισχυρή. Μελέτες έχουν δείξει ότι 
περίπου 80% όσων μαθαίνει το παιδί στο σχολείο παρουσιάζονται με οπτικό τρόπο, 
επομένως οποιαδήποτε διαταραχή της όρασης μπο-
ρεί να αποδειχθεί επιζήμια.

Αυτό σύμφωνα με επιστήμονες του Αμερικανικό 
Εθνικού Κέντρου Όρασης των Παιδιών & Οφθαλμο-
λογικής Υγείας.

Οι ειδικοί σημειώνουν ότι οι διαταραχές αυτές είναι 
εξαιρετικά συνηθισμένες, αφού περισσότερα από ένα 
στα τέσσερα παιδιά σχολικής ηλικίας και 5-10% των 
παιδιών προσχολικής ηλικίας πάσχουν από οφθαλ-
μολογικά προβλήματα, ενώ περισσότερα από ένα 
στα πέντε έχουν αδιάγνωστα προβλήματα στα μάτια, 
επειδή δεν έχουν ελεγχθεί ποτέ από οφθαλμίατρο.

«Όταν το παιδί αντιµετωπίζει δυσκολίες στο σχολείο, 
από το να µη βλέπει καλά ό,τι γράφει ο δάσκαλος στον 
πίνακα έως το να µη µπορεί να διαβάσει σωστά, όχι 
µόνο παρεµποδίζεται η µάθηση, αλλά του προκαλείται 
σύγχυση, αισθάνεται άσχηµα για τον εαυτό του και µπορεί τελικά να επηρεαστεί αρ-
νητικά η στάση του απέναντι στη µάθηση καθαυτή» λέει ο χειρουργός-οφθαλμίατρος 
δρ. Αναστάσιος Κανελλόπουλος, καθηγητής Οφθαλμολογίας Πανεπιστημίου Νέας 
Υόρκης και προσθέτει:

«∆εδοµένου, λοιπόν, ότι τουλάχιστον 25% των παιδιών σχολικής ηλικίας έχουν 
οφθαλµολογικές παθήσεις, είναι πολύ σηµαντικό να γίνεται προληπτικός έλεγχος της 

όρασης κάθε χρόνο πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ώστε να αντιµε-
τωπιστεί εγκαίρως οποιοδήποτε δυνητικό εµπόδιο στην επιτυχία και την ευεξία του 
παιδιού στο σχολείο. 

Τα περισσότερα οφθαλµολογικά προβλήµατα στα παιδιά είναι αντιµετωπίσιµα, αν 
διαγνωστούν εγκαίρως».

 Τα ύποπτα συμπτώματα
 «Αυτό που πρέπει να θυµούνται οι γονείς είναι ότι τα παιδιά συνήθως δεν παραπο-

νιούνται για την όρασή τους, διότι δεν συνειδητοποιούν καν ότι δεν βλέπουν καλά» 
τονίζει ο Δρ. Κανελλόπουλος και σημειώνει: «Εποµένως, οι γονείς είναι εκείνοι που 
πρέπει να τα πηγαίνουν για προληπτικό έλεγχο και επίσης να έχουν τον νου τους για 
ύποπτα συµπτώµατα».

Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να είναι:
* Πονοκέφαλος, κούραση των ματιών, υπερβολικό βλεφάρισμα ή τρίψιμο των μα-

τιών.
* Θολή ή διπλή όραση.
* Αλληθώρισμα ή κίνηση των ματιών ανεξάρτητα 

το ένα από το άλλο.
* Διάβασμα με το βιβλίο πολύ κοντά στο πρόσωπο.
* Σκύψιμο χαμηλά στο τραπέζι, όταν διαβάζουν ή 

γράφουν.
* Χρήση μόνο του ενός ματιού (το παιδί μπορεί να 

κοιτάζει από το πλάι ή να κλείνει το ένα μάτι, όταν 
θέλει να δει κάτι).

* Δυσκολίες στο διάβασμα (π.χ. χάνει λέξεις ή παρα-
λείπει ολόκληρες προτάσεις, πρέπει να δείχνει κάθε 
λέξη με το δάκτυλο για να μείνει στην ίδια γραμμή, 
διαβάζει αργά ή δεν καταλαβαίνει τι διαβάζει, επανα-
λαμβάνει τις λέξεις ή μπερδεύει τις παρόμοιες λέξεις 
και τις διαβάζει λάθος).

* Επίμονη αντιστροφή γραμμάτων ή λέξεων (μετά τη Β’ Δημοτικού).
* Δυσκολίες στο να θυμηθεί, να αναγνωρίσει ή να αναπαράγει σχήματα.
* Φτωχός συντονισμός ματιών-χεριών.
* Διάσπαση της προσοχής στην τάξη.

Πηγή: iefi merida.gr



Λειτουργούν τµήµατα:

• Κλασσικής µουσικής (πιάνο, κιθάρα, βιολί,φλάουτο, φωνητικής, 
ακορντεόν)
• Υποχρεωτικά και Ανώτερα θεωρητικά µαθήµατα
• Μοντέρνας µουσικής (τζαζ πιάνο, κρουστά, κιθάρα, µπάσσο, τραγούδι, 
σαξόφωνο)
• Χορωδία παιδική, εφηβική & ενηλίκων 
• Παραδοσιακής µουσικής - ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ : ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΛΥΡΑΣ 
• Μουσικοκινητική αγωγή για παιδιά προσχολικής ηλικίας και παιδιά 
∆ηµοτικού 
• Θεατρικό & µουσικό παιχνίδι
• English Choir
• Modern Group

ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ 
∆υνατότητα εγγραφών όλο το χρόνο, για νέους µαθητές

καλλιτεχνική διευθύντρια Μαρουλία Κοντού 

Κακάπετρα | Παροικία, Πάρος | www.mythodia.gr | contact@mythodia.gr

T. 22840 23202 | K. 6987168611

Ωδείο Μυθωδία 
Αναγνωρισµένο από το κράτος Φ.Ε.Κ. 1149-16/6/15

ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: 1 Σεπτεµβρίου,
καθηµερινά 17:00-21:00

Έναρξη µαθηµάτων: ∆ευτέρα 11 Σεπτεµβρίου 

ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Εγγραφές από 4 Σεπτεμβρίου
Έναρξη Μαθημάτων:
18 Σεπτεμβρίου

 33 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

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

επιτυχία
που αγγίζει το 100%

κάθε χρόνο

νηπιακά
τμήματα
δωρεάν!

το ιδ ιαίτερο

Αφιέρωμα στη νέα σχολική χρονιά

Πολεμικές τέχνες 
και παιδί

Χορός, κολυμβητήριο, ξένη γλώσσα, ζωγραφική… Κάθε καλός γονιός και ειδικά 
αρχές Σεπτέμβρη, αρχίζει να σκέφτεται πως μπορεί να απασχολήσει δημιουργικά 
τα παιδιά του και να ικανοποιήσει, με τον καλύτερο τρόπο, την ανάγκη τους για 
εκτόνωση και παιχνίδι, δίνοντας τους όμως παράλληλα όσα περισσότερα εφόδια, 
μάθηση, διαφορετικές ικανότητες, κοινωνικές ή σωματικές, στην ίδια διαδικασία.

Σίγουρα, περνάει από το μυαλό όλων και η πολεμική τέχνη όμως ακόμα υπάρχει η 
εντύπωση ότι το παιδί είναι ίσως μικρό ή ότι θα μάθει να είναι επιθετικό ή να χτυπά-
ει. Τί ισχύει όμως; Σύμφωνα με τους ειδικούς, το εντελώς αντίθετο!

Δραστηριότητες όπως το Ζιου Ζιτσου, το Τζούντο, το aikido και άλλες είναι ένας 
τρόπος διασκέδασης, παιχνιδιού, κοινωνικοποίησης, άθλησης και φιλίας τόσο για τα 
αγόρια όσο και για τα κορίτσια! Κάποιοι γονείς μπορεί να πιστεύουν ότι προωθούν 
τη βία, αλλά αυτό είναι μύθος, σύμφωνα με τους ειδικούς. Οι πολεμικές τέχνες όχι 
μόνο χρησιμεύουν στην εκτόνωση των παιδιών, αλλά είναι ένα πεδίο κοινωνικής 
ανάπτυξης, άμιλλας και βοηθούν πραγματικά να διδαχθούν όλα τα παιδιά δεξιότη-
τες αυτοπειθαρχίας και κοινωνικοποίησης. Στην πραγματικότητα, πολλοί γονείς των 
οποίων τα παιδιά από μικρά εξασκούνται σε διάφορες πολεμικές τέχνες, αναφέρουν 
μεγάλη επιτυχία στην ανάπτυξη αυτοελέγχου και συγκέντρωσης, καθώς και καλύτε-
ρη κοινωνική δραστηριότητα και μείωση της επιθετικότητας.

Η πρόοδος συχνά χαρακτηρίζεται από το σύστημα ζώνης, το οποίο παίρνει τον 
αρχάριο από μια λευκή ζώνη μέσα από μια ποικιλία χρωμάτων μέχρι την μαύρη. Η 
μεταπήδηση σε κάθε νέο επίπεδο, συνήθως κάθε τρεις μήνες, αποτελεί μια καλή 

άσκηση για τον καθορισμό και την επίτευξη στόχων.

Αλλά, λένε οι εμπειρογνώμονες, πολύ σημαντικότερο είναι το πνευματικό κομμάτι, 

είναι π.χ. ο σεβασμός που μαθαίνουν τα παιδιά, είτε με την υπόκλιση μεταξύ των 

παιδιών ή με το να μαθαίνουν να στέκονται και να περιμένουν την επόμενη εντολή, 

που μπορεί να είναι το σημαντικότερο όφελος: Συχνά μεταφέρεται στο σχολείο, 

συμβάλλοντας στη βελτίωση της συμπεριφοράς και ακόμη και των βαθμών των 

παιδιών που εξασκούνται στις πολεμικές τέχνες.

Νίκος Κάπαρης
Αθλητικός Όμιλος «Ολυμπιάδα Πάρου»



ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Προετοιµασία τάξεων Γυµνασίου - Λυκείου

Προετοιµασία Πανελλήνιων εξετάσεων
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Αφιέρωμα στη νέα σχολική χρονιά

Μηνύματα στους 
επιτυχόντες

Από τον Μητροπολίτη Παροναξίας, κ. Καλλίνικο, στάλθηκε το παρακάτω 
μήνυμα προς τους επιτυχόντες στις πανελλαδικές εξετάσεις:

«Αγαπητά μου παιδιά,
Με αφορμή την δημοσίευση των αποτελεσμάτων των φετινών Πανελλαδικών 

εξετάσεων και την επιτυχή εισαγωγή σας στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα της πατρίδας μας αισθάνομαι ιδιαίτερη την ανάγκη να σας εκφράσω τα 
θερμά μου συγχαρητήρια για την επιτυχία σας αυτή η οποία αποτελεί το προϊόν 
της πολύ κοπιαστικής προσπάθειας που καταβάλατε κατά την παρελθούσα σχολική 
χρονιά. 

Το χαρμόσυνο αυτό γεγονός μας κάνει να αισθανόμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι 
για εσάς τα νέα παιδιά των νησιών της Μητροπολιτικής μας περιφερείας που πε-
τύχατε και φέτος, σε πολύ μεγάλο ποσοστό, την εισαγωγή σας στα Πανεπιστήμια 
και τα Τ.Ε.Ι της χώρας. Η επιτυχία σας αυτή σηματοδοτεί το ξεκίνημα μιας νέας 
πορείας μακριά από την οικογενειακή εστία που απαιτεί πολύ προσοχή, κόπο, με-
λέτη και κυρίως υπευθυνότητα προκειμένου σύντομα να ζήσουμε και την χαρά 
της απονομής του πτυχίου σας. Στο ταξίδι σας αυτό συνοδοιπόρος σας να είναι 
πάντοτε ο Χριστός μας ο οποίος θα σας φωτίζει θα σας στηρίζει αλλά και θα σας 
ενισχύει στις δυσκολίες που ενδεχομένως θα αντιμετωπίσετε.  

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

Από το δήμαρχο Πάρου, Μ. Κωβαίο, εκδόθηκε το παρακάτω μήνυμα:
«Αγαπητά μου παιδιά
Με την ευκαιρία της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων των φετινών πανελληνί-

ων εξετάσεων, θα ήθελα να σας συγχαρώ με όλη μου την καρδιά για την επιτυχή, 
μέσω της διαδικασίας των Πανελλαδικών εξετάσεων, είσοδό σας στα Ανώτερα και 
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας.

Οι κοπιαστικές προσπάθειες όλων αυτών των χρόνων, σήμερα αναγνωρίζονται 
και επιβραβεύονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ανοίγονται πλέον μπροστά σας 
νέοι ορίζοντες. Εύχομαι ολόψυχα να ζήσετε το όνειρό σας, να ανταποκριθείτε με 
επιτυχία στο νέο κύκλο σπουδών σας και να πετύχετε τους στόχους σας. Ο τόπος 
και η χώρα μας έχει ανάγκη τις γνώσεις και τις ιδέες σας. Θερμά συγχαρητήρια 
επίσης αξίζουν στους γονείς αλλά και στους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι στάθηκαν 
αρωγοί στις προσπάθειές σας συμβάλλοντας  στην επιτυχία σας.

Επίσης, θέλω να απευθυνθώ σε όλα τα παιδιά, για τα οποία η έκβαση της φετι-
νής μάχης των εξετάσεων, δεν είχε το αποτέλεσμα που ποθούσαν. Δεν πρέπει να 
απογοητεύεστε. Δεν τα καταφέρατε σε μια δοκιμασία, αλλά η ζωή είναι γεμάτη 
προκλήσεις, τις οποίες μπορείτε να αξιοποιήσετε με περισσότερο κόπο και συστη-
ματικότερη προσπάθεια. Στο μέλλον θα έχετε πολλές ακόμη ευκαιρίες. Οι σημαντι-
κές επιτυχίες των παιδιών μας αποδεικνύουν τη μεγάλη προσπάθεια που γίνεται 
από την εκπαιδευτική κοινότητα σε όλα της τα επίπεδα και μας γεμίζει όλους με 
περηφάνια και αισιοδοξία για το μέλλον του τόπου μας.

Εύχομαι  στον καθένα και στην καθεμιά ξεχωριστά, καλή επιτυχία, σ’ αυτό το νέο 
και σημαντικό ξεκίνημα της ζωής σας και καλή πρόοδο».

Νέα σχολική χρονιά
Μια  νέα σχολική χρονιά ξεκινά με την 

κυβερνητική πολιτική να ετοιμάζει ένα ακόμα 

χειρότερο σχολείο για τους μαθητές και τις 

οικογένειές τους, που δεν έχει καμία σχέση 

με το σχολείο που έχουν ανάγκη.

Ξεκινά και στη Πάρο αυτή η χρονιά: 

• Με ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς και τμήματα άνω των 20 παιδιών

• Με έλλειψη απαραίτητων κτιριακών υποδομών  και  ακατάλληλα μισθωμένα 

κτίρια σε κακή κατάσταση ή προκάτ αίθουσες που από προσωρινές λύσεις 

έγιναν μόνιμη κατάσταση

• Με ανυπαρξία χώρων άθλησης και πολλαπλών δραστηριοτήτων ή έλλειψη  

συντήρησης των υπαρχόντων.

Κοντά σε αυτά:

Αδυναμία κάλυψης των πραγματικών λειτουργικών δαπανών των σχολείων και 

γονείς που για μια ακόμα φορά θα κληθούν να «βάλουν το χέρι στην τσέπη». 

Τα προβλήματα δεν μπορούν να κρυφτούν. Υπάρχει ένοχος γι’ αυτά: 

Η κυβερνητική πολιτική  που θέτει την εκπαίδευση στην  υπηρεσία της «αγοράς», 

φτιάχνοντας ένα σχολείο που γίνεται πιο σκληρό και πιο ανταγωνιστικό, με τους 

οικονομικά αδύναμους να πληρώνουν «το μάρμαρο» αυτής της πολιτικής. Αυτή 

η πολιτική είναι σε βάρος των πραγματικών λαϊκών αναγκών και των τεράστιων 

δυνατοτήτων που δίνουν η ανάπτυξη της επιστήμης, της τεχνικής, οι συσσωρευμένες 

γνώσεις της ανθρωπότητας.

Από κοντά και οι ευθύνες της δημοτικής αρχής στην ιεράρχηση των προβλημάτων 

της σχολικής στέγης και η ολιγωρία της μπροστά στις ανάγκες. 

Χαρακτηριστικά, η αδυναμία στέγασης του 2ου Νηπιαγωγείου Παροικιάς και η μη 

ίδρυση Γυμνασίου ειδικής αγωγής την βαρύνουν αποκλειστικά.

Η απάντηση στην  κατάσταση αυτή, πρέπει και μπορεί να είναι άμεση. Το 

«νέο» σχολείο  αποκαλύπτεται και οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές και οι γονείς τους δεν 

έχουν κανένα λόγο να το ανεχτούν. Οι αγωνιστικές παρεμβάσεις τους που δε συμβι-

βάζονται μ› αυτήν την κατάσταση πρέπει να δείχνουν το δρόμο για να κατακτηθεί η 

Παιδεία που αξίζει στα παιδιά μας.



υπολογιστές | αναλώσιµα
επισκευές smartphones | GoPro
φωτοτυπικά | εξοπλισµός γραφείου

Ξαναρχίζει το διάβασµα;
παίξε µπάλα στο

Κωνσταντίνος & Στάθης Ρούσσος | Νάουσα - t/f 22840 51999 | www.pararam.gr

Apple

Αγγλικά | Γαλλικά | Γερµανικά

• Τµήµατα όλων των επιπέδων: Νηπιακά, Μαθητικά & Ενηλίκων
• Συστηµατική προετοιµασία όλων των πτυχίων Αγγλικών, Γαλλικών, Γερµανικών
• Αγγλόφωνο θέατρο και δηµιουργική απασχόληση
• Εκµάθηση Ελληνικών ως δεύτερης ξένης γλώσσας

ΕΓΓΡΑΦΕΣ: 1-20 Σεπτεµβρίου
19:00-22:00

Αφιέρωμα στη νέα σχολική χρονιά

Η ξένη γλώσσα μέσα 
από το θέατρο

Αγαπητοί γονείς,
κάθε αρχή της σχολικής χρονιάς εκπαιδευτικοί κάθε ειδικότητας θέτουν νέους 

στόχους για το ερχόμενο έτος. Προσωπικά, ως καθηγήτρια αγγλικών και ιδιοκτήτρια 
κέντρου ξένων γλωσσών, η προτεραιότητα μου είναι η μετάδοση της αγάπης για την 
αγγλική γλώσσα στους μικρούς και μεγάλους μαθητές μου.

Δυστυχώς όμως η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας φαίνεται να αποτελεί μια ακό-
μη υποχρέωση για το σύγχρονο μαθητή. Και θα μπορούσε να αναρωτηθεί κανείς 
«Γιατί το παιδί πρέπει να μάθει μια ξένη γλώσσα;», «Τι του προσφέρουν τα αγγλικά, 
τα γαλλικά ή τα γερμανικά;». Τα εφόδια που αποκτάει ένα παιδί μαθαίνοντας μια 
ξένη γλώσσα είναι αναρίθμητα αλλά πολλές φορές ένα παιδί είναι δύσκολο να το 
αντιληφθεί.

Γι’ αυτό το λόγο και ορμώμενη από προσωπικές εμπειρίες με παιδιά που ξεκινού-
σαν κάπως απρόθυμα σκέφτηκα ότι ένα ισχυρό κίνητρο θα ήταν η λύση. Το ισχυρό 
κίνητρο που δόθηκε στα παιδιά ήταν η συμμετοχή τους σε αγγλόφωνες θεατρικές 
παραστάσεις. Μικροί και μεγάλοι μαθητές ενσάρκωσαν ρόλους δοσμένους στην 
αγγλική γλώσσα ανάλογα με το επίπεδο τους. Οι δυσκολίες ήταν αναμενόμενες 
καθώς ήταν η πρώτη επαφή των μαθητών μας με το αγγλόφωνο θέατρο αλλά το 
αποτέλεσμα μας δικαίωσε. Οι χριστουγεννιάτικες και καλοκαιρινές θεατρικές πα-
ραστάσεις έχουν γίνει θεσμός πλέον για το κέντρο μας καθώς τα παιδιά αντλούν 
μεγάλη ευχαρίστηση από αυτές.

Σαν εκπαιδευτικός οραματίστηκα ότι ο συγκερασμός της τέχνης με την εκμάθηση 

μιας ξένης γλώσσας θα έβρισκε μεγάλη απήχηση από μικρούς και μεγάλους μαθη-
τές.

Είναι αξιοσημείωτο ότι μέσα από τις αγγλόφωνες θεατρικές παραστάσεις τα παι-
διά συνειδητοποίησαν ότι η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας δεν είναι ένα ακόμη 
«πρέπει» αλλά ένα ευχάριστο ταξίδι με προορισμό την ουσιαστική γνώση της ξένης 
γλώσσας και όχι απλώς την απόκτηση ενός πτυχίου.

Είναι επίσης σημαντικό να θυμόμαστε ότι μέσα από το θέατρο τα παιδιά μαθαί-
νουν ήδη από μικρή ηλικία να εκφράζονται μπροστά σε κοινό και να συνεργάζονται 
με στόχο την επίτευξη ενός κοινού σκοπού. Ας δώσουμε λοιπόν στα παιδιά μας 
κίνητρα να αγαπήσουν την ξένη γλώσσα.

Με εκτίμηση,
∆ευτερίγου Καλλιόπη

Ιδιοκτήτρια του κέντρου Ξένων Γλωσσών English Academy
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Α ν κάποιος περάσει αρκετό χρόνο µε παιδιά, 
πιθανώς θα αναρωτηθεί πώς είναι δυνατό 
τα νεαρά άτοµα του ανθρώπινου είδους να 
µαθαίνουν τόσο γρήγορα. Πεντάχρονα παι-

διά µαθαίνουν για τα φυτά, τα ζώα, τα ρολόγια, 
ακόµη και για τους δεινόσαυρους και τα διαστη-
µόπλοια. Επιπλέον, µπορούν να καταλάβουν τι 
θέλουν οι άλλοι άνθρωποι, πώς σκέφτονται και 
πώς νιώθουν. Μπορούν να χρησιµοποιήσουν αυ-
τήν τη γνώση για να κατηγοριοποιήσουν ό,τι βλέ-
πουν και ό,τι ακούν και να κάνουν προβλέψεις. 
Σε θεµελιώδες επίπεδο, εκείνο που λαµβάνουν 
ως πληροφορίες, είναι τα φωτόνια που χτυπούν 
στον αµφιβληστροειδή τους και οι αναταράξεις 
του αέρα που φτάνουν στα τύµπανα των αυτιών 
τους. Βεβαίως, η ανθρώπινη νοηµοσύνη δεν οι-
κοδοµείται από τα φωτόνια και τις αναταράξεις 
που προσφέρει γενικά ο φυσικός κόσµος, αλλά 
κυρίως από τις έµπλεες γνώσης δοµηµένες εκ-
δοχές τους, που προσφέρει η ζωή µέσα στην αν-
θρώπινη κοινωνία, ο πολιτισµός. Παρ' όλ' αυτά, 
ο νευρωνικός «υπολογιστής», που βρίσκεται πί-
σω από τα µατάκια των παιδιών, καταφέρνει µε 
κάποιον τρόπο να βασίζεται στις πληροφορίες 
που δέχεται από τις αισθήσεις και να καταλήγει 
σε κατηγοριοποιήσεις και προβλέψεις για νέ-
ες άγνωστες πληροφορίες, που προσλαµβάνει.

Τεχνητή νοηµοσύνη 
στην ανάπτυξη...

Αραγε θα µπορούσαν και οι ηλεκτρονικοί υπο-
λογιστές να κάνουν το ίδιο; Τα τελευταία 15 χρό-
νια, επιστήµονες των υπολογιστών και ψυχολόγοι 
προσπαθούν να βρουν µια απάντηση στο ερώτη-
µα αυτό. Τα παιδιά αποκτούν µεγάλο όγκο γνώ-
σης για την καθηµερινότητα και όχι µόνο, χρησι-
µοποιώντας τις πληροφορίες που τους δίνουν οι 
γονείς τους, οι δάσκαλοί τους, το κοινωνικό πε-
ριβάλλον. Παρά την τεράστια πρόοδο στην τε-
χνητή νοηµοσύνη, ακόµη και οι ισχυρότεροι υ-
πολογιστές δεν µπορούν (ακόµα) να µάθουν τό-
σο καλά όσο ένα πεντάχρονο παιδί. Η κατανόη-
ση του τρόπου που λειτουργεί ο εγκέφαλος των 
παιδιών και η δηµιουργία στη συνέχεια µιας απο-
δοτικής ψηφιακής εκδοχής αυτής της διαδικα-
σίας θα συνεχίσει να απασχολεί τους επιστήµο-

νες για αρκετά χρόνια ακόµη. Αλλά στο µεταξύ, 
αρχίζει ήδη να αναπτύσσεται τεχνητή νοηµοσύ-
νη που ενσωµατώνει ορισµένα από τα στοιχεία 
που ήδη γνωρίζουµε για τον τρόπο που µαθαί-
νει ο άνθρωπος.

Υστερα από την πρώτη έκρηξη ενθουσιασµού, 
τις δεκαετίες του 1950 και 1960, η αναζήτηση για 
την Τεχνητή Νοηµοσύνη (ΤΝ) βάλτωσε για πο-
λύ καιρό. Οµως τα τελευταία χρόνια υπάρχουν 
επαναστατικές εξελίξεις στο πεδίο αυτό, ιδιαί-
τερα στον τοµέα της µηχανικής µάθησης και η 
ΤΝ έχει ξαναµπεί στο επίκεντρο των τεχνολογι-
κών εξελίξεων.

Από κάτω προς τα πάνω

Μια προσέγγιση προσπαθεί να λύσει το πρό-
βληµα από κάτω προς τα πάνω, αρχίζοντας µε τα 
...φωτόνια και τις αναταράξεις του αέρα, που φτά-
νουν στους υπολογιστές ως εικονοστοιχεία (πί-
ξελ) κάποιας ψηφιακής εικόνας, ή τµήµατα µιας 
ψηφιακής ηχητικής καταγραφής. Από αυτές τις 
πληροφορίες προσπαθεί να εξάγει µοτίβα µέσα 
στα ψηφιακά δεδοµένα, που επιτρέπουν την α-
νίχνευση και ταυτοποίηση ολόκληρων αντικειµέ-
νων στο φυσικό κόσµο. Τη δεκαετία του 1980 επι-
στήµονες ανακάλυψαν έναν ευφυή και αποτελε-
σµατικό τρόπο να εφαρµόζουν τεχνικές από κά-
τω προς τα πάνω για την αναζήτηση µοτίβων: Τα 
νευρωνικά δίκτυα. Πρόκειται για προσοµοιώσεις 
σε υπολογιστή της λειτουργίας δικτύων βιολογι-
κών νευρώνων, που µπορούν για παράδειγµα να 
αναλύουν µια εικόνα, ώστε να αντιστοιχούν στα 
εικονοστοιχεία, όλο και πιο αφηρηµένες αναπα-
ραστάσεις σε κάθε επίπεδο - π.χ. µια µύτη, ένα 
πρόσωπο, ένα ανθρώπινο σώµα κ.ο.κ.

Τα ψηφιακά νευρωνικά δίκτυα επανήλθαν στο 
επίκεντρο της επιστηµονικής έρευνας εξαιτίας 
της τεχνικής της βαθιάς µηχανικής µάθησης, τε-
χνολογίας που ήδη αξιοποιείται εµπορικά από την 
«Google», το «Facebook» και άλλα µονοπώλια του 
τεχνολογικού τοµέα. Στην επιτυχία των συστηµά-
των αυτών αναµφίβολα έπαιξε ρόλο και η εκθε-
τική αύξηση της διαθέσιµης υπολογιστικής ισχύ-
ος, λόγω της εξέλιξης στον τοµέα της πληροφο-
ρικής και των ηµιαγωγών. Εξίσου σηµαντικό ρό-
λο έπαιξε και η διαθεσιµότητα τεράστιων όγκων 
δεδοµένων, που συνέλεξαν τα µονοπώλια από τα 

προσωπικά και δηµόσια δεδοµένα που καταχω-
ρούν οι χρήστες των υπηρεσιών τους. Με µεγά-
λη υπολογιστική ισχύ και περισσότερα δεδοµέ-
να για να την εξασκήσουν, τα νευρωνικά δίκτυα 
µπορούν να µάθουν πολύ πιο γρήγορα απ' ό,τι θα 
µπορούσε κανείς να φανταστεί στο παρελθόν.

Από πάνω προς τα κάτω

Στο πέρασµα των χρόνων η επιστηµονική κοινό-
τητα της τεχνητής νοηµοσύνης έγερνε πότε προς 
την πλευρά των µεθόδων από τα κάτω προς τα πά-
νω και πότε προς την πλευρά των µεθόδων από 
πάνω προς τα κάτω. Αυτή η δεύτερη προσέγγι-
ση αξιοποιεί εκείνο που ήδη γνωρίζει ένα σύστη-
µα, ώστε να το βοηθήσει να µάθει κάτι καινού-
ριο. Την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα, αυτές 
οι µέθοδοι βίωσαν τη δική τους αναγέννηση, µε 
τη µορφή της µπαεσιανής µοντελοποίησης (µο-
ντελοποίηση στη βάση πιθανοτήτων). Τα συστή-
µατα από πάνω προς τα κάτω αρχίζουν µορφοποι-
ώντας αφηρηµένες και ευρείας εφαρµογής εικα-
σίες για τον κόσµο. Στη συνέχεια, κάνουν προβλέ-
ψεις για µετρήσιµα στοιχεία στη βάση των εικασι-
ών αυτών. Ανάλογα µε την επιβεβαίωση ή µη των 

προβλέψεων, τα συστήµατα 
αναθεωρούν τις εικασίες 
τους και ξαναδοκιµάζουν 
να δουν αν επιβεβαιώνο-
νται από την πράξη.

Τα µπαεσιανά µοντέλα 
συνδυάζουν τη θεω-

ρία των πιθανοτή-
των µε τα λεγό-

µενα παραγω-
γικά µοντέλα, 
εκείνα στα 
οποία µπο-
ρούν να α-
ντιπροσω-
πευθούν α-
φηρηµένες 

έννοιες από 
τις οποίες µπο-

ρούν να προκύ-
ψουν επαληθεύσι-

µες εικασίες. Τα µο-
ντέλα αυτά δίνουν την πι-
θανότητα να υπάρχει ένα 
µοτίβο µέσα στα δεδοµένα, 
π.χ. ένα µήνυµα ηλεκτρονι-
κού ταχυδροµείου να είναι 
ανεπιθύµητη αλληλογρα-
φία (spam). Αν η πιθανότη-
τα είναι πάνω από 50% και 
επιβεβαιώνεται, τότε η ει-
κασία θεωρείται επαληθευ-
µένη, αν δεν επιβεβαιώνε-
ται, τότε καταρρίπτεται και 
αντίστροφα όταν η πιθανό-
τητα είναι κάτω από 50%. 
Η τεχνική από πάνω προς 

τα κάτω µπορεί να βοηθήσει καλύτερα να κατα-
νοηθεί πως τα παιδιά σχηµατίζουν τις συσχετίσεις 
αιτίου - αποτελέσµατος, πώς δηµιουργούν αντι-
λήψεις για το περιβάλλον τους και πώς τις αλλά-
ζουν. Εχει ήδη χρησιµοποιηθεί π.χ. για την ανα-
γνώριση από υπολογιστή χειρόγραφων χαρακτή-
ρων που δεν είχε ξαναδεί το µηχάνηµα.

Και τα δυο µαζί

Οι δύο προσεγγίσεις στη µηχανική µάθηση έ-
χουν δυνατά και αδύνατα σηµεία. Στις τεχνικές α-
πό κάτω προς τα πάνω ο υπολογιστής δεν χρειά-
ζεται να καταλαβαίνει στην πραγµατικότητα τίπο-
τα π.χ. για τις γάτες και παρ' όλ' αυτά να µπορεί 
να αναγνωρίζει ακόµη και είδη γάτας που δεν έχει 
ξαναδεί, αρκεί να του έχουν δοθεί αρκετά δεδο-
µένα προς επεξεργασία στη φάση της εκπαίδευ-
σης. Αντίθετα, το µπαεσιανό σύστηµα µπορεί να 
µάθει από ελάχιστα δείγµατα και µπορεί να γενι-
κεύσει πιο πλατιά. Απαιτεί όµως πολλή δουλειά 
πριν τη χρήση του, ώστε να επιλεγούν οι κατάλ-
ληλες εικασίες προς έλεγχο. Και οι δύο προσεγ-
γίσεις έχουν προς το παρόν εφαρµογή µόνο σε 
σχετικά στενά και καλά καθορισµένα προβλήµατα.

Η ανησυχία που προκαλούν - σε ειδικούς και 
µη - η µηχανική µάθηση και η τεχνητή νοηµοσύ-
νη είναι σε ορισµένες περιπτώσεις ολοφάνερα δι-
καιολογηµένη, όπως η αξιοποίησή τους στην πα-
ραγωγή σε συνθήκες καπιταλισµού και η στρατι-
ωτική αξιοποίησή τους σε επερχόµενους ιµπε-
ριαλιστικούς πολέµους. Ανεξάρτητα από τη µα-
ταιότητα του εγχειρήµατος, αξίζει να σηµειωθεί 
ότι πριν από λίγες µέρες, 116 ειδικοί σε θέµατα 
ροµποτικής έστειλαν επιστολή στον ΟΗΕ, για να 
αναλάβει δράση, ώστε να αποτραπεί η χρήση ΤΝ 
σε οπλικά συστήµατα, επισηµαίνοντας ότι «µόλις 
ανοίξει το κουτί της Πανδώρας θα είναι δύσκολο 
να κλείσει». Από την άλλη µεριά, ερευνητές θυ-
γατρικής της «Google» αναζητούν τρόπους, ώ-
στε η µάθηση που ενσωµατώνεται σε ένα νευ-
ρωνικό δίκτυο να µη χάνεται, όταν το ίδιο δίκτυο 
εκπαιδεύεται σε νέο γνωστικό αντικείµενο, δια-
κηρύσσοντας καθαρά τον απώτερο στόχο κατα-
σκευής µηχανών µε τεχνητή γενική νοηµοσύ-
νη, που θα µπορούσαν να υποκαταστήσουν τον 
άνθρωπο σε ευρεία γκάµα δραστηριοτήτων του. 
∆εν θα αργήσουν, µάλλον και προσπάθειες συν-
δυασµού των δύο προσεγγίσεων για τη µηχανική 
µάθηση και την ΤΝ.

Ακόµη κι αν δεν υπάρξουν ριζοσπαστικές πρό-
οδοι στην κατανόηση της λειτουργίας του αν-
θρώπινου εγκεφάλου, η βέβαιη ποσοτική αύξη-
ση στην υπολογιστική ισχύ και στα διαθέσιµα δε-
δοµένα, µπορεί να οδηγήσει σε ποιοτικές αλλα-
γές και εξελίξεις στον τοµέα της ΤΝ, µε άµεσες 
πρακτικές συνέπειες.

σίας θα συνεχίσει να απασχολεί τους επιστήµο- δεδοµένων, που συνέλεξαν τα µονοπώλια από τα προβλέψεων, τα συστήµατα 
αναθεωρούν τις εικασίες 
τους και ξαναδοκιµάζουν 
να δουν αν επιβεβαιώνο-
νται από την πράξη.

Τα µπαεσιανά µοντέλα 
συνδυάζουν τη θεω-

ρία των πιθανοτή-
των µε τα λεγό-

µενα παραγω-
γικά µοντέλα, 

φηρηµένες 
έννοιες από 

τις οποίες µπο-
ρούν να προκύ-

ψουν επαληθεύσι-
µες εικασίες. Τα µο-

ντέλα αυτά δίνουν την πι-
θανότητα να υπάρχει ένα 
µοτίβο µέσα στα δεδοµένα, 
π.χ. ένα µήνυµα ηλεκτρονι-
κού ταχυδροµείου να είναι 
ανεπιθύµητη αλληλογρα-
φία (spam). Αν η πιθανότη-
τα είναι πάνω από 50% και 
επιβεβαιώνεται, τότε η ει-
κασία θεωρείται επαληθευ-
µένη, αν δεν επιβεβαιώνε-
ται, τότε καταρρίπτεται και 
αντίστροφα όταν η πιθανό-
τητα είναι κάτω από 50%. 
Η τεχνική από πάνω προς 

ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ

∆υο τεχνικές για να µαθαίνουν οι µηχανές, 
όπως µαθαίνουν τα παιδιά

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Σταύρος ΞΕΝΙΚΟΥΔΑΚΗΣ 
Πηγή: «Scientific American»
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Συνέντευξη Δώρας 
Σαρρή στην «El Pais»

Η αντιδήμαρχος Πάρου, Δώρα Σαρρή-Παπακυρρίλου, παραχώρησε συνέντευξη 
στην ισπανική εφημερίδα «El Pais» και τη δημοσιογράφο Anna Louisa Ferrera.

Η συνέντευξη που εστιάστηκε σε θέματα τουρισμού, έχει ως εξής:
Κυρία αντιδήμαρχε, αν σας ζήταγα να μου περιγράψετε με δύο λόγια 

το νησί της Πάρου, τι θα μας λέγατε;
Δ.Σ.: «Καταρχήν, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την τιμή που μου κάνετε 

και την ευκαιρία που μου δίνετε να σας ξεναγήσω στο όμορφο νησί της Πάρου. Η 
Πάρος είναι νησί των Κυκλάδων, απέχει από τον Πειραιά μόλις 90 ναυτικά μίλια και 
είναι σταυροδρόμι θαλάσσιων δρόμων από όλη την Ελλάδα.

 Πρωτεύουσα του νησιού είναι η Παροικιά. Είναι χτισμένη πάνω στα ερείπια της 
αρχαίας Πάρου και ξεχωρίζει για τα κυκλαδίτικα χρώματα, τα πανέμορφα στενά 
δρομάκια, τα αρχοντικά και τα μπαλκόνια στην παραλία με θέα το γαλάζιο του 
Αιγαίου. Το αρχαίο νεκροταφείο, το ιερό του Ασκληπιού, το ιερό του Απόλλωνα 
και της Αρτέμιδος στο Δήλιο και το αρχαιολογικό μουσείο είναι κάποια από τα 
αρχαιολογικά αξιοθέατα της περιοχής. Σημαντικότερο μνημείο και από τα σπουδαι-
ότερα παλαιοχριστιανικά μνημεία του Ελλαδικού χώρου είναι η εκκλησία Παναγιά 
η Εκατονταπυλιανή.

Στο βόρειο μέρος του νησιού, γύρω από ένα γραφικό ενετικό λιμάνι έχει ανα-
πτυχθεί από τα βυζαντινά χρόνια, το ένα από τα ομορφότερα ψαροχώρια των Κυ-
κλάδων, η Νάουσα. Συνδυάζει το παραδοσιακό με το σύγχρονο, και τις όμορφες 
παραλίες με τη νυχτερινή ζωή. Αξίζει να επισκεφτείτε το μουσείο Βυζαντινής και 
Μεταβυζαντινής τέχνης, τις λαογραφικές συλλογές και τα θρησκευτικά και αρχαι-
ολογικά αξιοθέατα της ευρύτερης περιοχής.

Στο ορεινό κέντρο του νησιού είναι χτισμένες οι Λεύκες, που διατηρούν μέχρι 
σήμερα την παράδοση, και τη φυσική τους ομορφιά ανεπηρέαστες από τον χρόνο 
και την τουριστική δραστηριότητα. Το σπίτια και τα εκκλησάκια του χωρίου εί-
ναι κατασκευασμένα με την κυκλαδίτικη λαϊκή τεχνοτροπία και τη χρήση ασβέστη, 
μαρμάρου και σχιστόλιθου. Υπάρχουν όμως και νεοκλασσικά κτίρια όπως το σχο-
λείο και το κεντρικό καφενείο. Στο χωριό λειτουργεί ακόμα το παραδοσιακό χειρο-
κίνητο λιοτρίβι, κατάλοιπο της εποχής που το χωριό είχε το μεγαλύτερο ελαιώνα 
του νησιού. 

Χτισμένη αμφιθεατρικά στους πρόποδες του λόφου Κέφαλος είναι χτισμένη η 
Μάρπησσα. Το χωριό έχει παραδοσιακή αρχιτεκτονική, παλιές κατοικιές,  ανεμόμυ-
λους, γραφικά στενάκια και εκκλησίες. Στην ευρύτερη περιοχή βρίσκονται συγκε-
ντρωμένες πανέμορφες παραλίες, όπως το Πίσω Λιβάδι, ο Λογαράς, η Χρυσή Ακτή 
και η Πούντα- οργανωμένη παραλία, που προτιμούν οι νέοι.

Στο νησί υπάρχουν πολλά ακόμα παραδοσιακοί οικισμοί όπως τα χωριά Κώστος, 
Πρόδρομος, Μάρμαρα, γραφικά ψαροχώρια όπως η Αλυκή και οργανωμένες πα-
ραλίες όπως Κολυμπήθρες, Φάραγκας κ.α.».

Για ποιο λόγο θα προτείνατε να επισκεφτεί κάποιος τουρίστας το νησί 
της Πάρου;

Δ.Σ.: «Η Πάρος αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς για καλο-
καιρινές διακοπές, γιατί απλά η Πάρος τα έχει όλα. Τα ανταγωνιστικά της πλεονε-
κτήματα είναι η αυθεντική νησιώτικη ομορφιά, οι υπέροχες ακρογιαλιές, το τοπικό 
χρώμα και η Κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, η αιγαιοπελαγίτικη φιλοξενία. Η λαμπρή 
πορεία της στο χρόνο αποκαλύπτεται μέσα από τους διάσπαρτους αρχαιολογικούς 
χώρους της, τα εκθέματα των μουσείων της, τις εκκλησίες της αλλά κυρίως δια-
φαίνεται στην ιδιαίτερη κουλτούρα των Παριανών. 

Έχει όμως και θαλάσσια σπορ, αξιόλογη νυχτερινή ζωή, εκπληκτική γαστρονομία, 
χαρτογραφημένες περιπατητικές διαδρομές, αθλητικές και πολιτιστικές δραστηρι-
ότητες που κερδίζουν ακόμα και τον πιο απαιτητικό επισκέπτη».

Τοπική αυτοδιοίκηση 
 Ποιος είναι ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη του 

τουρισμού;
Δ.Σ.: «Ο ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι σημαντικός και πολυδιάστατος. 

Έχει να κάνει κυρίως με τη δημιουργία και διατήρηση υποδομών όπως λιμάνια, 
αεροδρόμιο, οδικό δίκτυο, διαχείριση υδάτινων πόρων, ενέργεια και τηλεπικοινω-
νίες, φροντίδα και ανάδειξη των αρχαιολογικών και θρησκευτικών χώρων αλλά 
και υπηρεσιών όπως υγείας. 

Επίσης, ηγείται της συνολικής προσπάθειας του τουριστικού τομέα, αναδεικνύο-
ντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του νησιού μέσα από την υλοποίηση δράσεων 
προώθησης και προβολής σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως τη συμμετοχή 
σε εκθέσεις τουρισμού Και συμβάλλει στη δημιουργία τουριστικής επαγγελματικής 
συνείδησης, κάτι που θα εγγυηθεί την διαρκή βελτίωση της σχέσης κόστους και 
ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών».

Ποια είναι τα έργα του δήμου Πάρου προς την κατεύθυνση της ανά-
πτυξης του τουρισμού;

Δ.Σ.: «Τα κυριότερα έργα που μας απασχολούν σήμερα αφορούν τη βελτίω-
ση των υποδομών μεταφοράς όπως η λειτουργία του νέου αεροδρομίου και η 
αναβάθμιση του κεντρικού λιμένα Πάρου καθώς και η αύξηση του ακτοπλοϊκών 
δρομολογίων και της προσπελασιμότητας από άλλα μέρη της Ελλάδας και του 

εξωτερικού.
Εστιάζουμε κυρίως στη λειτουργία του νέου αεροδρομίου καθώς οι απευθείας 

αφίξεις τουριστών από μεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδας και πόλεων του εξωτε-
ρικού θα συμβάλλουν σημαντικά στην τουριστική κίνηση ολόκληρης της περιοχής. 
Σήμερα, έρχονται η Aegean και η Sky express, όμως υπάρχουν σοβαρές προοπτι-
κές για την προσέλκυση και άλλων αεροπορικών εταιριών και ευρωπαϊκών εται-
ρειών χαμηλού κόστους».

Το μέλλον
Ποιες είναι οι προκλήσεις για το μέλλον του τουρισμού στην Πάρο;
Δ.Σ.: «Την παρούσα χρονική στιγμή, ο δήμος Πάρου με τους επαγγελματίες του 

τουρισμού στο πλαίσιο μιας νέας πρωτοβουλίας στρατηγικής αναβάθμισης, εστιά-
ζει στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου πέρα από τους καλοκαιρινούς μή-
νες, στην αύξηση του μέσου εσόδου ανά επισκέπτη και στο άνοιγμα σε νέες και 
ανεκμετάλλευτες μέχρι σήμερα αγορές, όπως αυτή της Κίνας και της Ρωσίας.

Παράλληλα, εργαζόμαστε για την ανάδειξη των πολιτιστικών μας πόρων, τη ανα-
βάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την ένταξη εναλλακτικών μορφών του-
ρισμού υψηλής αξίας στο τουριστικό μας προϊόν».

Ποιο είναι το τουριστικό προϊόν της Πάρου σήμερα και ποιες είναι οι 
εναλλακτικές μορφές τουρισμού που υπάρχουν ή μπορούν να αναπτυ-
χθούν;

Δ.Σ.: «Σε ό,τι αφορά το προσφερόμενο προϊόν, κυριαρχεί ο τουρισμός παραλίας. 
Η Πάρος όμως δεν έχει προσφέρει μόνο τον ήλιο, τη θάλασσα και τις υπέροχες 
παραλίες. Λόγω της ιστορικής της διαδρομής έχει πληθώρα ιστορικών, πολιτι-
σμικών και θρησκευτικών μνημείων και μουσείων με σπουδαιότερο την Παναγία 
Εκατονταπυλιανή, και μπορεί να εστιάσει και στον πολιτιστικό και θρησκευτικό 
τουρισμό. Η Πάρος έχει επίσης αρκετά λιμάνια που ευνοούν την ανάπτυξη του 
θαλάσσιου τουρισμού και την προσέλκυση περισσοτέρων σκαφών αναψυχής και 
ιστιοπλοϊκών. Αλλά και πανέμορφα χαρτογραφημένα μονοπάτια, και σχεδιασμένες 
διαδρομές μέσω παραδοσιακών οικισμών που προσφέρονται για εξερεύνηση και 
περίπατο.

Τέλος, η ασφάλεια και η γαλήνη του νησιού, οι φιλικές προς τα παιδιά παραλίες, 
το καλό οδικό δίκτυο και το πλήθος δραστηριοτήτων που προσφέρεται την αναδει-
κνύουν ως έναν ιδανικό προορισμό οικογενειακών διακοπών».

  
Υπάρχει στο νησί επαρκή ξενοδοχειακή υποδομή για να φιλοξενήσει 

την αναμενόμενη αύξηση τουριστών από το καινούργιο αεροδρόμιο και 
την μελλοντική άφιξη πτήσεων charter από το εξωτερικό;

Δ.Σ.: «Η Πάρος διαθέτει πολύπλευρη ξενοδοχειακή κουλτούρα και υπερέχει σε 
σχέση με άλλους τουριστικούς προορισμούς στην οργάνωση και τη λειτουργία των 
ξενοδοχειακών της μονάδων. Στο νησί συνυπάρχουν μικρές και μεγάλες ξενοδο-
χειακές μονάδες καθώς και ενοικιαζόμενα δωμάτια πολλά από τα οποία λειτουρ-
γούν σε παραδοσιακά ή σε διατηρητέα κτίρια. Επίσης, τα τελευταία χρόνια έχουν 
γίνει καταλύματα πολυτελείας στην Πάρο, αλλά και πολλές τουριστικές επαύλεις 
που μπορούν να φιλοξενήσουν επισκέπτες που επιθυμούν πολυτελείς διακοπές».

Προβολή
Πως προβάλετε σήμερα το νησί της Πάρου ως τουριστικός προορι-

σμός;
Δ.Σ.: «Το Παριανό τουριστικό προϊόν έχει μία πολυδιάστατη παρουσία κυρίως 

στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία αποτελούν τα πλέον 
σύγχρονα και αποτελεσματικά μέσα στην τουριστική προβολή. Όμως, η επικοινω-
νιακή μας πολιτική δεν περιορίζεται μόνο στα παραπάνω. 

Στόχος μας είναι η ανάδειξη και προβολή του τουριστικού της προϊόντος, μέσα 
από ένα ειδικά σχεδιασμένο και ολοκληρωμένο πλέγμα δράσεων που απευθύνεται 
σε συγκεκριμένες αγορές στόχους και η προβολή του νησιού σε διεθνείς εκθέ-
σεις και εκδηλώσεις τουρισμού σε συνεργασία με ταξιδιωτικούς δημοσιογράφους, 
πράκτορες και παράγοντες του εξωτερικού».

Τι επιβάλλεται να δοκιμάσει ή να κάνει ο τουρίστας κατά την επίσκε-
ψή του στην Πάρο;

Δ.Σ.: «Τα προϊόντα της Πάρου είναι ποικίλα και άριστης γαστρονομικής ποιό-
τητας. Όταν επισκεφτείτε το νησί, μη χάσετε την ευκαιρία να δοκιμάσετε τα πα-
ραδοσιακά τυριά (γραβιέρα, κρασοτύρι, λαδοτύρι, ξυνομυζήθρα), λάδι, κάπαρη, 
θυμαρίσιο μέλι,  παστέλια και τους παραδοσιακούς ζαχαρομπακλαβάδες. Επίσης, 
στις ταβέρνες του νησιού θα απολαύσετε φρέσκα ψάρια, καλαμαρούδι, εκλεκτούς 
ψαρομεζέδες, σαλάτες και πίτες, με συνοδεία τοπικής σούμας ή μπύρας από μικρές 
μονάδες ποτοποιίας του νησιού. Τέλος, από τους αμπελώνες της Πάρου, παράγο-
νται εκλεκτά κρασιά που ταξιδεύουν σε όλον τον κόσμο με Προστατευμένη Ονο-
μασία Προέλευσης».

Εν κατακλείδι, γιατί κάποιος θα πρέπει να επισκεφτεί το νησί της Πά-
ρου;

Δ.Σ.: «Γιατί, η Πάρος συνδυάζει αρμονικά παραδοσιακούς οικισμούς, υπέροχες 
παραλίες, σημαντική πολιτισμική κληρονομιά, δραστήρια και έντονη αστική και 
νυχτερινή ζωή, ασφάλεια, ένα συνεχώς αυξανόμενο δίκτυο απευθείας πτήσεων, 
αλλά και ήπιο και ευχάριστο κλίμα που επιτρέπει στους επισκέπτες να απολαύσουν 
βόλτες και μικρές εξορμήσεις σε άλλα κυκλαδονήσια ή να επισκεφτούν τον αρχαι-
ολογικό χώρο της Δήλου».
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Νέο εξοικονοµώ κατ’ οίκον 
Θερµοµόνωση • Υγροµόνωση • Κουφώµατα • Ηλιοθερµικά συστήµατα 

• Συστήµατα θέρµανσης • Συστήµατα σκίασης • Φωτοβολταϊκά

ΑΘΗΝΑ Αµπελόκηποι, Σεβαστουπόλεως 123
τηλ/fax: 210 7248620

κιν. 6972 271027
e-mail. elenhthalassinou@gmail.com

Ελένη Θαλασσινού
σύµβουλος επιχειρήσεων | αναπτυξιακά προγράµµατα

Η κατάθεση των αιτήσεων γίνεται µόνο ηλεκτρονικά 
και µε σειρα προτεραιοτητας µεχρι εξαντλησεως του προυπολογισµου.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΤΙΚΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α.Π.Θ. (ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ)
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΤΤΙΚΑΣ - ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΛΑΚΩΝΑ

ΑΓΡΟΝΟΜΟΙ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Μ.Π.

• ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

• ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ, ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΕΙΣ, ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

• ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ Α∆ΕΙΕΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

• ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Παροικιά, Πάρος | Τηλ: 22840 23137 & 6948535080

Η εταιρία VS-JM, αναλαµβάνει 
την αντικατάσταση κουφωµά-
των και την ενεργειακή θωράκι-
ση σύµφωνα µε τις απαιτήσεις 
του προγράµµατος 
«Εξοικονοµώ κατ΄ οίκον»

Η εταιρία VS-JM, αναλαµβάνει 

δουλειές µας: • Hotel Kontes 
• Hotel Mersina • Μπακίρι κ.α.

µεγάλη ποικιλία χρωµάτων

συνεργασία µε τις µεγαλύτερες
εταιρίες

«Εξοικονομώ κατ’ οίκον ΙΙ»
Ποιες κατοικίες μπορούν να χρηματοδοτηθούν; Επιλέξιμες κατοικίες είναι 

το σύνολο των μονοκατοικιών, πολυκατοικιών (το σύνολο των διαμερισμάτων που 
χρησιμοποιούνται ως κατοικία) και μεμονωμένων διαμερισμάτων και πρέπει να:

- Φέρουν οικοδομική άδεια ή νομιμοποιητικό ή δεν έχουν κριθεί κατεδαφιστέα.
- Έχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε 

κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.
Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που έχουν 

δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία.

Για ποιες εργασίες μπορώ να χρηματοδοτηθώ; Οι παρεμβάσεις για να είναι 
επιλέξιμες από το πρόγραμμα, θα πρέπει να προκύπτουν βάσει των συστάσεων του 
Ενεργειακού Επιθεωρητή Κτιρίου κατά τη διαδικασία της ενεργειακής επιθεώρη-
σης και να εξασφαλίζουν εξοικονόμηση ενέργειας που αντιστοιχεί σε αναβάθμιση 
μιας ενεργειακής κατηγορίας ή στο 30% της ενεργειακής κατανάλωσης του κτιρίου 
αναφοράς. Οι παρεμβάσεις θα αφορούν αποκλειστικά στις ακόλουθες κατηγορίες:

Θερμομόνωση - Υγρομόνωση
Κουφώματα
Ηλιοθερμικά συστήματα (π.χ. ηλιακός θερμοσίφωνας)
Σύστημα θέρμανσης
Αντλίες θερμότητας (π.χ. κλιματιστικά)
Συστήματα αυτοματισμών
Συστήματα σκίασης
Φωτοβολταικά συστήματα (για αυτοκατανάλωση)

Ποιο είναι το ανώτατο όριο προϋπολογισμού; Ο ανώτατος επιλέξιμος 
προϋπολογισμός εργασιών είναι μέχρι 250 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο με ανώ-
τατο όριο τις 25.000 ευρώ. Δηλαδή μία κατοικία 100 τ.μ. θα είναι δυνατόν να χρη-
ματοδοτηθεί με επιχορήγηση και άτοκο δάνειο ή και με τα δύο κίνητρα έως και τα 
25.000 ευρώ. Μία κατοικία 60 τ.μ. θα ενισχυθεί για 15.000 ευρώ.

Το κόστος των ενεργειακών επιθεωρήσεων και η αμοιβή του συμβού-
λου έργου καλύπτονται από το πρόγραμμα; Για την ένταξη στο Πρόγραμμα 
απαιτείται η διενέργεια 2 ενεργειακών επιθεωρήσεων (πριν και μετά τις παρεμβά-
σεις), το κόστος των οποίων καλύπτεται κατά 100% από το Πρόγραμμα, μετά την 

επιτυχή υλοποίηση του έργου. Επιπλέον, καλύπτεται η δαπάνη για αμοιβή συμβού-
λου έργου.

Βήματα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα:
- Έλεγχος κριτηρίων επιλεξιμότητας της κατοικίας:
- Εξέταση πιστοληπτικής ικανότητας του ιδιοκτήτη από την τράπεζα εφόσον επι-

θυμεί την διαμεσολάβηση της
- Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης και επιλογή των παρεμβάσεων 

ενεργειακής αναβάθμισης
- Υποβολή των δικαιολογητικών
- Έγκριση αίτησης του ενδιαφερόμενου
- Υπογραφή της τραπεζικής δανειακής σύμβασης (προαιρετικό)
- Υλοποίηση παρεμβάσεων
- Έκδοση δεύτερου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης
- Τελική εκταμίευση.
Πολύ σημαντική είναι η άμεση κατάθεση της αίτησης με την έναρξη του προ-

γράμματος καθώς η ένταξη στο πρόγραμμα είναι μία συνεχής διαδικασία έως την 
εξάντληση των πόρων ανά περιφέρεια.

Αναγκαία έγγραφα πριν την υποβολή αίτησης:
1. Στοιχεία ιδιοκτήτη: Ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ΔΟΥ κ.α.
2. Στοιχεία ακινήτου: Εμβαδόν, Έτος κατασκευής
3. Στοιχεία Υπεύθυνου Επικοινωνίας
4. Δελτίο Ταυτότητας ή Διαβατήριο
5. Οικοδομική Άδεια του κτιρίου ή έγγραφο τακτοποίησης αυθαιρέτου ή βεβαίωση 

πολεοδομίας για νομίμως υφιστάμενο κτίσμα
6. Το τελευταίο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος
7. Το τελευταίο αντίγραφο της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1)
8. Αντίγραφο της Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9)
9. Για ενοικιαζόμενη κατοικία ή κατοικία που παραχωρείται δωρεάν: Πλέον πρό-

σφατο αντίγραφο Αναλυτικής Κατάστασης για τα Μισθώματα Ακινήτων (Ε2)
10. Για κατοικία που χρησιμοποιείται από συγκύριο: Αντίγραφο Δήλωσης Φορολο-

γίας Εισοδήματος (Ε1) συγκύριου εφόσον αυτός το χρησιμοποιεί ως κατοικία
11. Κάτοψη της οικίας αν είναι διαθέσιμη
12. Σε περίπτωση που υπάρχει, αντίγραφο του Ενεργειακού Πιστοποιητικού.

Θαλασσινού Ελένη - Σύμβουλος Επιχειρήσεων
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Είμαστε έτοιμοι…;

Με την αλματώδη πορεία του τουρισμού τη φετινή χρονιά για τη χώρα μας, υπο-
λογίζεται ότι θα ξεπεράσουμε τα 30 εκατομμύρια επισκέπτες και αυτό θα δώσει μια 
σημαντική οικονομική ανάσα στα δύσκολα χρόνια των μνημονίων. 

Η Ελλάδα κλήθηκε να φιλοξενήσει έναν αριθμό επισκεπτών τριπλάσιο από τον 
πληθυσμό της. Πληροφορίες αναφέρουν ότι, μεγάλα ταξιδιωτικά γραφεία της Με-
γάλης Βρετανίας, της Γερμανίας, της Ρωσίας και της Γαλλίας, «σφάχτηκαν» για το 
ποιο θα εξασφαλίσει περισσότερα δωμάτια. 
Πρωταγωνιστές σ’ αυτή την κούρσα έγκαι-
ρων κρατήσεων ήταν φυσικά τα Ελληνικά 
νησιά. 

Ενδεικτικό στοιχείο αυτής της κατάστασης 
ήταν η ανακοίνωση της Ένωσης Τουριστι-
κών Πρακτόρων της Ρωσίας (ΑΤΟΡ) 
που συμβούλεψε τους πελάτες της που θέ-
λουν να κάνουν φέτος διακοπές στην Ελλά-
δα, να κάνουν τις κρατήσεις τους εγκαίρως, 
«διότι η ζήτηση είναι μεγάλη και οι διαθέσι-
μες κλίνες σε ξενοδοχεία λιγοστεύουν». 

Σε ιδιαίτερου τουριστικού ενδιαφέρο-
ντος προορισμό εξελίσσονται η Πάρος και η Αντίπαρος, διεκδικώντας το δικό τους 
μερίδιο από τη φετινή ανοδική πορεία. αποτέλεσμα των προσπαθειών όλων των 
εμπλεκόμενων (Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, Δήμοι και επαγγελματίες του τουρισμού) για 
προσέγγιση των παραδοσιακών αλλά και των αναδυόμενων αγορών.

Η Πάρος και η Αντίπαρος ανέβηκαν φέτος στις πρώτες θέσεις των δημοφιλέστε-
ρων προορισμών της χώρας μας. Ειδικά, μετά τη λειτουργία του νέου αεροδρομίου 
Πάρου και την αεροπορική σύνδεση με τις αγορές του εξωτερικού, αλλά και με τη 
μεγάλη αύξηση των δρομολογίων των ακτοπλοϊκών εταιρειών, γνωρίσαμε φέτος τη 

μεγαλύτερη αύξηση επισκεπτών των τελευταίων ετών. Ένα σημαντικό στοιχείο που 
πιστοποιεί την ανάπτυξη των νησιών μας, όπως άλλωστε κάθε τουριστικού προορι-
σμού, είναι η υπεραξία σε επίπεδο πολυτελών ακινήτων, αλλά και οι προγραμματι-
σμένες μεγάλες επιχειρηματικές επενδύσεις, είτε στον τομέα του τουρισμού και των 
υπηρεσιών γενικότερα, είτε στους τομείς της ενέργειας.

Η Μύκονος, η Σαντορίνη, αλλά και η Πάρος, σύμφωνα με μετρήσεις έγκυρων κτη-
ματομεσιτικών οίκων κατατάσσονται στους 
κορυφαίους προορισμούς για τους επεν-
δυτές πολυτελών εξοχικών κατοικιών, προ-
σφέροντας αποδόσεις της τάξεως του 8,4 
και 6,4%. Η συνεχής αυξανόμενη ζήτηση για 
διακοπές πολυτελείας σε κατοικίες και η συ-
νακόλουθη απόδοση τέτοιων επενδύσεων, 
αναβαθμίζει την αξία κάθε περιουσίας, είτε 
αυτή αφορά επαγγελματικά ακίνητα, είτε και 
ιδιωτικά.

Όμως, η αναπτυξιακή πορεία κάθε προορι-
σμού για να έχει σταθερή πορεία προϋποθέ-
τει ότι συνεχώς βελτιώνει τις υποδομές και 

τις υπηρεσίες και διεισδύει τεχνοκρατικά με συνέπεια και συνέχεια, στις τουριστικές 
αγορές. Τίποτα δεν θεωρείτε δεδομένο στην έντονα ανταγωνιστική τουριστικά αγο-
ρά, ειδικά της περιοχής μας (περιοχή του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου).

Η Σαντορίνη κρούει τον κώδωνα του κινδύνου
Ο δήμαρχος Θήρας, Νίκος Ζώρζος, σε δήλωσή του σημείωσε: «Κάθε χρόνο στη 

Σαντορίνη γεννιούνται 150 παιδιά, πιθανότατα πρόκειται για τον υψηλότερο ρυθ-

«Το διακύβευμα αυτών των εκλο-
γών θα είναι όχι απλά η διαχείριση, 
αλλά η ενίσχυση αυτής της αναπτυ-
ξιακής πορείας των νησιών μας»



www.fonitisparou.gr

μό γεννήσεων στην Ελλάδα, 
δεν έχουμε όμως τις υποδομές 
ακόμα για να ακολουθήσουμε 
μια τέτοια ανάπτυξη».

Συνεχίζοντας είπε: «Το 11% 
του νησιού είναι πλέον τσιμέ-
ντο (ο μέσος όρος πανελλα-
δικά είναι 1%...), η Σαντορίνη 
έχει πλέον τα προβλήματα μιας 
πόλης… Τα πάντα κινούνται 
αυξητικά, σκουπίδια, κατανά-
λωση νερού, αποχέτευση κ.τ.λ. 
Η υπερεκμετάλλευση θα φέρει 
περιβαλλοντική φτώχεια και η 
κατασπατάληση των φυσικών 
πόρων θα ακύρωση τη δύνα-
μη του τόπου», προειδοποίησε 
ο δήμαρχος Θήρας και ζήτησε 
από την κυβέρνηση να εφαρμό-
σει τον νόμο περί κορεσμού κι 
να περιορίσει τη δόμηση.

Αυτή η κατάσταση δυσαρε-
στεί και τους επισκέπτες και 
τους ντόπιους κατοίκους του 
νησιού. Σε έρευνα που έγινε σε 
δείγμα 800 ατόμων τον Σεπτέμβριο –Οκτώβριο του 2016 σχετικά με την ικανοποί-
ηση των τουριστών, αυτοί παραπονέθηκαν  για ζητήματα σκουπιδιών, συνωστισμού 
και μετακίνησης. Αλλά όχι μόνο οι επισκέ-
πτες, και οι Σαντορινιοί κάνουν μια ώρα να 
πάνε στη δουλειά τους, ενώ υπάρχει σοβα-
ρό πρόβλημα στέγασης των υπαλλήλων του 
ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, αφού όλα 
τα σπίτια είναι νοικιασμένα ή αξιοποιούνται 
τουριστικά.

Τα νησιά μας σήμερα
Με βάση όλα τα παραπάνω είναι εύλογο 

το ερώτημα του τίτλου της εφημερίδας μας: 
Είμαστε έτοιμοι… να αντιμετωπίσουμε 
τα νέα δεδομένα αυτής της αναπτυξι-
ακής πορείας;

Οι υποδομές των νησιών μας μπορούν να 
αντιμετωπίσουν  την «πίεση» των νέων δε-
δομένων; 

Η απάντηση κατ’ αρχάς είναι: ΟΧΙ!
Το οδικό δίκτυο και γενικότερα το κυκλοφοριακό πρόβλημα κυρίως στην Παροι-

κιά, οι χώροι επίγειας εξυπηρέτησης του νέου αεροδρομίου, η αδυναμία να αντιμε-
τωπίσουμε στην περίοδο αιχμής τον μεγάλο όγκο σκουπιδιών και ο κίνδυνος του κο-
ρεσμού του κύτταρου του ΧΥΤΑ, 
η οριακή επάρκεια νερού και 
αποχετευτικού δικτύου, η ανε-
πάρκεια χώρων στάθμευσης, 
η έλλειψη επαρκών λιμενικών 
εγκαταστάσεων, η υπερβολική 
«αξιοποίηση» παραλιών και των 
χώρων τραπεζοκαθισμάτων, εί-
ναι μια πρώτη απλή καταγραφή 
των προβλημάτων με τις υπο-
δομές των νησιών μας.  

Πόσοι από τους φετινούς 
επισκέπτες έφυγαν δυσαρε-
στημένοι από την ταλαιπωρία 
τους, είτε από τις μεγάλες κα-
θυστερήσεις στο αεροδρόμιο, 
είτε στους μποτιλιαρισμένους 
δρόμους, είτε από τα άλλα προ-
βλήματα που προαναφέραμε 
και φυσικά, έτσι γίνονται κακοί 
διαφημιστές μας, μειώνοντας 
το θετικό πλεονέκτημα από τις 
ομορφιές των νησιών μας.

Αυτή την κατάσταση δεν πρέ-
πει να την επιτρέψουμε.

Στο πλαίσιο δημιουργίας υπο-

δομών θα ήταν παράληψη να μην 
αναφέρουμε ένα έργο  πνοής που το 
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο δημοπρά-
τησε και σύντομα θα εγκατασταθεί 
ο εργολάβος. Το αλιευτικό κα-
ταφύγιο της Αλυκής. Ένα έργο 
που είναι αποτέλεσμα πολύχρονης 
προσπάθειας πολλών, για τη σύντα-
ξη και την ωρίμανση των μελετών, 
όμως όλοι όσοι ασχολήθηκαν, δού-
λεψαν με όραμα και με προοπτική σε 
βάθος χρόνου.

Η αναφορά σ’ αυτό το έργο δεν 
γίνεται για να δώσουμε τα εύσημα 
στο ΔΛΤ αλλά για να υπογραμμίσου-
με την αναγκαιότητα τέτοιων έργων 
ώστε να στηριχθεί το τουριστικό 
προϊόν. Όταν ολοκληρωθεί αυτό το 
έργο, όπως την προηγούμενη χρονιά 
λειτούργησε το νέο αεροδρόμιο, και 
δεν θα έχουμε προβλέψει τα συνω-
δά έργα υποδομής (οδικό δίκτυο, 
διαμόρφωση χώρων κοινής ωφέλει-
ας κ.τ.λ.), απλά θα προσθέσουμε μία 
ακόμα εστία προβλημάτων.

Για να στηρίξουμε αυτήν την αναπτυξιακή πορεία χρειάζεται όραμα και σχεδιασμός 
έργων υποδομής που θα αντιμετωπίζουν τα 
υπαρκτά προβλήματα, και θα βελτιώνουν τις 
υπάρχουσες υποδομές. Προϋποθέτει σωστό 
συνδυασμό αποφάσεων που θα αντιμετω-
πίζουν τα προβλήματα της καθημερινότητας 
και παράλληλα θα δημιουργούν νέες υπο-
δομές που θα εξυπηρετούν σε βάθος χρό-
νου.

Παρά τα προβλήματα των χωρών της 
ανατολικής μεσογείου (πολεμικές συγκρού-
σεις, τρομοκρατία και εσωτερικές εντάσεις), 
που αποτρέπουν την ένταξη τους στις επι-
λογές των διεθνών τουριστικών πρακτό-
ρων, εν τούτοις ο ανταγωνισμός είναι πολύ 
έντονος. Φυσικά όταν τα προβλήματα αυτά 
υποχωρήσουν (τα διεθνή πρακτορεία εκτι-
μούν ότι από 2018 θα υπάρξει αλλαγή της 
σημερινής κατάστασης), η αντεπίθεση στον 
τουριστικό τομέα αυτών των χωρών θα εί-

ναι πολύ δυνατή.
Αν και βρισκόμαστε ακόμα μακριά χρονικά από τις επόμενες αυτοδιοικητικές 

εκλογές, εν τούτοις ουσιαστικά για πολλούς η προεκλογική περίοδος αρχίζει. Το 
διακύβευμα αυτών των εκλογών θα 
είναι όχι απλά η διαχείριση, αλλά η 
ενίσχυση αυτής της αναπτυξιακής 
πορείας των νησιών μας.

Χρειαζόμαστε συγκεκριμένες και 
τεκμηριωμένες προτάσεις για την 
αντιμετώπιση  χρόνιων προβλημά-
των (κυκλοφοριακό, χώροι στάθμευ-
σης, επέκταση χώρων εξυπηρέτησης 
αεροδρομίου, σκουπίδια, λιμενικές 
υπηρεσίες κ.τ.λ.), αλλά και άλλων 
που θα μας χτυπήσουν την πόρτα 
(επάρκεια ύδρευσης, αποχέτευση, 
δεύτερο κύτταρο ΧΥΤΑ, λειτουργία 
παραλιακού μετώπου κ.τ.λ. )

Οι γνωστές από το παρελθόν  προ-
εκλογικές πρακτικές δεν μπορούν να 
έχουν θέση σε μια περίοδο που δια-
κυβεύεται το μέλλον του τόπου μας. 
Δεν μπορεί ο ψηφοφόρος  παρά να 
επιλέξει σ’ αυτή την αναμέτρηση με 
βάση τις προτάσεις και τις δεσμεύ-
σεις των υποψηφίων, με αναπτυξια-
κό περιεχόμενο και προοπτική. 

Νίκος Ραγκούσης Λαουτάρης

Πρώτο θέμα | 13

«Η αναπτυξιακή πορεία κάθε προ-
ορισμού για να έχει σταθερή πορεία 
προϋποθέτει  ότι συνεχώς βελτιώνει 
τις υποδομές και τις  υπηρεσίες  του 
και διεισδύει τεχνοκρατικά με συνέ-
πεια και συνέχεια στις τουριστικές 
αγορές»
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & 
ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN 

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

ΑΓΚΑΙΡΙΑ, πωλείται ή ενοικιάζεται 
ανεξάρτητη κατοικία 53 τ.µ., µε 
βεράντα 54 τ.µ., 1ου ορόφου, απε-
ριόριστη θέα στη θάλασσα, πλήρως 
επιπλωµένο και εξοπλισµένο, τζάκι, 
A/C, πάρκινγκ. Τηλ. 6945 236 006

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΠΛΑΤΑΝΟΣ, πωλείται 
γωνιακό οικόπεδο 1.600 τ.µ., µε οικία 
100 τ.µ., πρόσοψη 70 µ., εντός πα-
ραδοσιακού οικισµού, µε συντελεστή 
δόµησης 0,5 (δυνατότητα επιπλέον 
δόµησης 700 τ.µ.). Τηλ. 210 8955513 
– 6943 486 319

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ∆ΑΣΟΣ, πωλούνται ή 
ενοικιάζονται 3 σπίτια, 150 τ.µ. το 
καθένα, µε 2 στρέµµατα και πηγάδι. 
Επίσης 1 δυάρι 53 τ.µ. ∆ίνονται 
ξεχωριστά ή µαζί. Μεσολάβηση για 
λήψη τραπεζικού δανείου. Τηλ.: 6940 
622 456 (Vasil Konday) 

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, πωλείται ή 
ενοικιάζεται σπίτι, 156 τ.µ. µε 740 τµ 
οικόπεδο, 200 µ. από τη θάλασσα. 
Μεσολάβηση για λήψη τραπεζικού 
δανείου.  Τηλ.: 6940 622 456 (Vasil 
Konday) 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΕΠΑΓ-
ΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΖΗΤΗΣΗ

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ Ή ΞΕΝΩΝΑΣ Ή ΟΙΚΙ-
ΕΣ ζητούνται προς ενοικίαση. Άµεση 

καταβολή ενοικίων. κ.ΓΙΑΝΝΗΣ 6942 
798 728. 5ετής τουριστική ενασχόλη-
ση στην Πάρο.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, 
ενοικιάζεται κατάστηµα 100m2. Tηλ. 
6932450786

ΑΛΥΚΗ ΠΑΡΟΥ, ενοικιάζεται κατοι-
κία, επιφάνειας 40 τ.µ., αποτελούµενη 
από 1 Υ/∆, σαλόνι - κουζίνα, µπάνιο. 
Βρίσκεται 100 µέτρα από την κεντρική 
παραλία. Τηλ: 22840 91302/6932 
901 931

ΒΥΡΩΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, οδός Σιβρισα-
ρίου, ενοικιάζεται διαµέρισµα 1ου 
ορόφου, 35 τ.µ., διαµπερές, πλήρως 
ανακαινισµένο, πολύ κοντά στην 
αγορά του Βύρωνα. Τηλ. επικοινωνί-
ας: 6976 558 842

ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ, ενοικιάζεται 
διαµέρισµα 80 τ.µ. σε πλεονεκτική 
θέση, (λόγω ΜΕΤΡΟ – ΗΣΑΠ). Τιµή 
συζητήσιµη. Τηλ. επικοινωνίας: 6974 
375 590

ΝΑΟΥΣΑ , ενοικιάζεται δίχωρο 
διαµέρισµα κατάλληλο για εκπαι-
δευτικούς, πλήρως εξοπλισµένο, µε 
καλοριφέρ και A/C. Τηλ. επικοινωνίας: 
6977 356 609 

ΛΕΥΚΕΣ ενοικιάζεται διαµέρισµα 
65 τ.µ., 1 χλµ έξω από τις Λεύκες, 
για όλο τον χρόνο, καινούριο, µε 
θέρµανση, φωτεινό µε βεράντες και 
θέα, 1 κρεβατοκάµαρα, καθιστικό και 
κουζίνα ευρύχωρα, ίντερνετ, ηµιεπι-
πλωµένο.Τηλ. 6977 646 827

ΝΑΟΥΣΑ, ενοικιάζεται διαµέρισµα 
50 τ.µ., ισόγειο, προσόψεως, 2 υ/δ 

(το 1 master), µπάνιο, θέα θάλασσα, 
ανακαίνιση ‘17, ενοικίαση µόνο για 
την περίοδο Σεπτέµβριο µε Ιούνιο. 
Ιδανικό για δάσκαλους. Έχουµε 2 
σπίτια, τιµή 200€. Τηλ. 6940 780 350, 
6944 522 134

AΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ, Κυπριάδου, Πλ. 
Παπαδιαµάντη, ενοικιάζεται ισόγειο 
δυάρι µε αυλή, επιπλωµένο, ψυγείο, 
κουζίνα, πλυντήριο, όλα καινούργια, 
κουζίνα – µπάνιο ανακαινισµένα, 
χαµηλά κοινόχρηστα, πλεονεκτική 
θέση µετρό, τρόλεϊ, λεωφορεία.
Τηλ. Επικοινωνίας: 6948 471 
564 (10:00-16:00). Ι∆ΑΝΙΚΟ ΓΙΑ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ, 
άνωθεν ΙΚΑ, ενοικιάζονται 2 διαµε-
ρίσµατα 33 τ.µ. έκαστο, από το τέλος 
Σεπτεµβρίου και για όλο το χρόνο. 
Τηλ. 6977 200 338

ΚΑΚΑΠΕΤΡΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, ενοικι-
άζεται µονοκατοικία επιπλωµένη, µε 
2 υπνοδωµάτια, κουζίνα, βεράντα µε 
τζαµαρία και κήπο. Τηλ. 6974 906 347

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ενοικιάζεται σπίτι 1ου 
ορόφου, σαλόνι, κουζίνα, υπνοδωµά-
τιο, µπάνιο, αυτόνοµη θέρµανση και 
ηλιακός. Πληροφορίες: 6998 071 960

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ για µερική 
απασχόληση & ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ για το 
εµπορικό τµήµα της εφηµερίδας 
«ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ» ζητείται. 
Αποστείλατε βιογραφικό στο 

nikos@typoparos.gr

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ  ζητείται 
για γραµµατειακή υποστήριξη µε 
µερική απασχόληση σε υπηρεσία στην 
Πάρο. Απαραίτητο πτυχίο ΤΕΙ, άριστη 
γνώση Η/Υ και πολύ καλή γνώση αγ-
γλικών. Βιογραφικά στο kmparos@
epapsy.gr, fax: 22840 22011.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ 
ΒΟΗΘΟΣ ζητείται για κύριο µε ειδικές 
ανάγκες. Ολιγόωρη µόνιµη εργασία 
µε καλές αποδοχές. Απαραίτητο 
δίπλωµα οδήγησης. Τηλ. 6937 755 
804 κύριος Γιάννης.

ΨΗΣΤΗΣ -ΤΥΛΙΧΤΗΣ, ΑΤΟΜΟ ΓΙΑ 
DELIVERY και ΑΤΟΜΟ ΓΙΑ ΛΑΝΤΖΑ 
ζητούνται από ψητοπωλείο στη 
Νάουσα, κατά προτίµηση από την 
περιοχή της Νάουσας, για εργασία 
όλο το χρόνο. Τηλ. επικοινωνίας: 
6982 419 407

ΛΑΝΤΖΙΕΡΑ ζητείται από κεντρικό 
καφέ στην παροικία Πάρου, για 
µερική ή ολική απασχόληση.  Τηλ. 
επικοινωνίας: 6932 334 848

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ & ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟΥ ζητείται από λογιστικό 
γραφείο στην Παροικιά. Επιθυµητή 
προϋπηρεσία. Αποστολή βιογραφικών 
στο email: taxislogistis@gmail.com

ΚΥΡΙΑ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ζητείται για 2 
24ωρα την εβδοµάδα, οποιεσδήποτε 

µέρες, για κυρία µε ειδικές ανάγκες 
στην Αλυκή της Πάρου. Απαραίτητη 
ξένη γλώσσα. Αµοιβή ικανοποιητική. 
Τηλ. 6974 036 340

Ο∆ΗΓΟΣ ζητείται µε επαγγελµατικό 
δίπλωµα. τηλ. 6977 613 029

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΚΥΡΙΑ 55 ετών από τη Γεωργία, ζητεί 
εργασία σε σπίτι για καθαριότητα ή 
φύλαξη ηλικιωµένου ατόµου. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6998 817 070        

ΚΥΡΙΑ ετών 49, ελληνίδα και µητέρα, 
µόνιµη κάτοικος Πάρου, µε προϋπη-
ρεσία στο babysitting, αναλαµβάνει 
πλήρως τη φύλαξη παιδιών προσχο-
λικής ηλικίας. Τηλ. 6937 365 537

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ παρα-
δίδονται από έµπειρο καθηγητή, 
(πτυχιούχο Profi ciency Cambridge και 
Michigan), κατ’ οίκον, όλα τα επίπεδα. 
Τιµές προσιτές. Τηλ. 693 494 6750. 

∆ΙΑΦΟΡΑ 

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

ΤΗΛ. 22840 52528   ΚΙΝ. 69422 07896

ΕΜ. Ι. ΡΟΥΣΣΟΣ

Εκκλησιαστικά είδη | Είδη κοιµητηρίου
Είδη µνηµοσύνου

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΩΝ

∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 1 έκδοση: 10,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 1 έκδοση: 10,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 1 έκδοση: 10,00€

∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 3 εκδόσεις: 20,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 3 εκδόσεις: 20,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 3 εκδόσεις: 20,00€

Εκδρομή 
στη Σάμο

Η Ενορία των Παμμεγίστων Ταξιαρχών, διοργανώνει 
τριήμερη εκδρομή στο νησί της Σάμου, από τις 15 έως 
τις 17 Σεπτεμβρίου 2017. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να απευθυνθούν στο τηλ. της Ενορίας 22840 24890 ή 
στο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο.

22840 53334, info@kohls-ic.com

στοχευµένη προώθηση του ακινήτου σας

Η  ελληνική εταιρεία Σούπερ µάρκετ  ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ αναζητά:
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ/ΥΠΟ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ –

ΠΑΡΟΥ

(Κωδικός Θέσης  MGP-07/17)

Προφίλ Υποψηφίου- Ενδιαφέροντα & ∆εξιότητες :
• Επαγγελµατική Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 έτη στο χώρο των 

λιανικών πωλήσεων (θα εκτιµηθεί ιδιαίτερα, το βιογραφικό αν 
προέρχεται ο υποψήφιος, από τον χώρο των Σούπερ Μάρκετ)

• Άντρας  ηλικίας 30 έως 40 ετών
• Μόνιµος Κάτοικος Πάρου
• Επικοινωνιακές, Ηγετικές, Οργανωτικές και ∆ιοικητικές Ικανότητες.
• Ενθουσιώδης, ∆ηµιουργικός, Εργατικός, Υπάκουος, Τίµιος, µε 

Αντοχή στην πίεση και στο άγχος 
• Να έχει πολύ καλή γνώση  σχετικά µε τις τελευταίες εξελίξεις του 

ανταγωνισµού. 

Οι κύριες εργασίες του Στελέχους καταστήµατος (∆ιευθυντής ή 
Υποδιευθυντής) είναι: 
• Συµµετέχει ενεργά στην εξυπηρέτηση των πελατών του 

καταστήµατος.
• Εξασφαλίζει την τήρηση των κανόνων υγιεινής και Ασφάλειας.
• Ελέγχει και εγκρίνει τις παραγγελίες του καταστήµατος
• Εξασφαλίζει την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των προϊόντων.
• Συµµετέχει στις διαδικασίες πρόβλεψης πωλήσεων και εξόδων.
• Προωθεί   την υλοποίηση της καθορισθείσας στρατηγικής 

Πωλήσεων και της εµπορικής εικόνας  στο κατάστηµα: για την 
σωστή του διαχείριση , την µείωση των αγνώστων απωλειών, των 
εξόδων, των κλοπών, του εργασιακού κόστους, της αύξησης του 
µικτού κέρδους και του ελέγχου των Απογραφών.

• Συντονίζει και ελέγχει την τοποθέτηση  και την σήµανση των 
προωθήσεων.

• ∆ιασφαλίζει ότι  τηρείται η  εσωτερική επικοινωνία.
• Φροντίζει µαζί µε τον περιφερειακό, για την εκπαίδευση όλου  του 

προσωπικού 
• Φροντίζει να τηρούνται χωρίς ελλείψεις  τα πλανογράµµατα  των 

προϊόντων.
• Φροντίζει µαζί µε την οµάδα του για την αύξηση των πελατών.

Απαιτούµενη Εκπαίδευση
• Απαραίτητη προϋπόθεση το Απολυτήριο Λυκείου (Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή 

Τ.Ε.Ι. θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν).
• Άριστες  Γνώσεις  Η/Υ 
• Καλό επίπεδο γνώσης  Αγγλικών ή άλλης ξένης γλώσσας

Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
d.prosopikou@market-in.gr & sefstathopoulos@market-in.
gr  Όλα τα βιογραφικά σηµειώµατα θα εξεταστούν µε απόλυτη 
εχεµύθεια.

Κοινωνικά
Ο  Ananda Müller του Burkhard και της Παναγιώτας 

Müller – Χρονοπούλου, που γεννήθηκε στο Paderborn 
της Γερμανίας και η Όλγα Χριστίνα Μοίρα, του Ιωάννη 
και της Έστερ το γένος Όττ, που γεννήθηκε στο Αμα-
ρούσιο Αττικής και κατοικεί στην Πάρο, θα παντρευ-
τούν στις 9 Σεπτεμβρίου 2017 στον Ιερό Ναό Ζωοδό-
χου Πηγής στη Λάγγερη της Πάρου.

Ο  Σομπόνης Νικήτας του Μιχαήλ και της Θωμαΐς 
το γένος Αντιπαριώτη, που γεννήθηκε στην Πάρο και 
κατοικεί στην Πάρο και η Φραγκούλη Ελισσάβετ  του 
Δημητρίου και της Λουκίας το γένος Σαμαλτάνη, που 
γεννήθηκε στο Αμαρούσιο Αττικής και  κατοικεί στην 
Πάρο, θα παντρευτούν στις 7 Οκτωβρίου 2017 στην 
Πάρο.
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διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

Ιατρική ανακοίνωση
Ωράριο πολυϊατρείου
∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8.00-21.00
ΣΑΒΒΑΤΟ 8.00-16.00
ΚΥΡΙΑΚΗ 9.00-15.00
Τηλέφωνα έκτακτής ανάγκης
6944714971 & 6980960960

∆έχονται καθηµερινά
» Μικροβιολόγος
Γεωργακόπουλος Αθανάσιος
∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8.00-15.00
» Ακτινολόγος Γαζιώτης Γεώργιος
∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9.00-17.00
» Γενικός Ιατρός Μητσάκης Όθων
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 9.00-17.00
» Παθολόγος Αποστολόπουλος 
Νικολαος Σάββατο 10:00 -13:00
& Τετάρτη 18:00-20:00 µε ραντεβού
» Ορθοπαιδικός Χειρουργός εως 15/9
Αναγνώστου Κωνσταντίνος 
∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9.00-17.00

∆έχονται συγκεκριµένες µέρες
» Ορθοπαιδικός Χειρουργός µετά 15/9

Αναγνώστου Κωνσταντίνος 28-29/9
» Γυναικολόγος Μαιευτήρας-Χειρουργός 
Σκαρµούτσος Μάριος 14-15/9
» Καρδιολόγος Χαρίτος ∆ιονύσης 
7-8/9 & 21-22/9
» Ενδοκρινολόγος Μπεκιάρη 
Βασιλική 14/9 & 28/9
» Ωτορινολαρυγγολόγος 
Αντωνοπούλου Ζωή 15/9 & 29/9

Νέα ρύθμιση 
οφειλών

Ο δήμος Πάρου στο πλαίσιο του Ν. 4483/2017 
ανακοίνωσε τη νέα ρύθμιση οφειλών σε έως και 100 
δόσεις που είναι ιδιαίτερα ευεργετική για τους πολίτες 
που έχουν οφειλές βεβαιωμένες ή που θα βεβαιωθούν 
έως τέλος Σεπτεμβρίου 2017 καθώς τους απαλλάσσει 
έως και 100% από πρόστιμα και προσαυξήσεις.  

Η ρύθμιση είναι ευκαιρία διόρθωσης για όλους όσοι 
έχουν διαφορές στις δηλωθείσες επιφάνειες ηλε-
κτροδοτούμενων ακινήτων ή είχαν προβεί σε διακοπή 
ηλεκτροδότησης χωρίς να ενημερώσουν τις υπηρε-
σίες του δήμου και αντιμετωπίζουν υψηλά πρόστιμα 
πενταετίας.

Στη ρύθμιση υπάγονται οφειλές που έχουν βεβαι-
ωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως και 2 μήνες από 
την έναρξη ισχύος του Ν.4483/17 (ημερ. έναρ-
ξης ισχύος 31.07.2017), και κατόπιν αιτήσεως του 
οφειλέτη προς την αρμόδια για την είσπραξή τους 
υπηρεσία του οικείου δήμου ή του νομικού προσώπου 
αυτού μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση και να εξο-
φληθούν μέχρι και σε 100 μηνιαίες δόσεις, με ελάχι-
στη δόση 20€. Προθεσμία αίτησης: Εντός 4 μηνών 
από την έναρξη του Ν.4483/17 (ημερ. έναρξης 
31.07.2017)

Στη ρύθμιση μπορούν, επίσης, να υπαχθούν και οφει-
λές που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης:

α) τελούν σε αναστολή, διοικητική ή εκ του νόμου ή
β) έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση ή διευ-

κόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ, 
με απώλεια των ευεργετημάτων της προηγούμενης 
ρύθμισης και χωρίς η υπαγωγή τους να συνεπάγεται 
επιστροφή καταβληθέντων ποσών,

γ) δεν έχουν βεβαιωθεί, λόγω του ότι εκκρεμεί για 
αυτές δικαστική αμφισβήτηση σε οποιοδήποτε βαθμό 
εφόσον, στην τελευταία περίπτωση, ο οφειλέτης πα-
ραιτηθεί από τα ασκηθέντα ένδικα βοηθήματα ή μέσα. 
Αν με το ένδικο βοήθημα είχε υποβληθεί και αίτημα 
συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, η ανωτέρω 
παραίτηση καταλαμβάνει και το αίτημα αυτό. Βεβαίω-
ση της γραμματείας του δικαστηρίου, όπου εκκρεμού-
σε η υπόθεση, ότι έχει υποβληθεί παραίτηση, επισυνά-
πτεται στην αίτηση υπαγωγής στην ρύθμιση.

 Οι οφειλές μπορούν, κατόπιν αιτήσεως του οφειλέ-
τη να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται με απαλλα-
γή κατά ποσοστό από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις 
και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από 
τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υπο-
βολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής 
τέλους, ως εξής:

α) αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά πο-
σοστό 100%,

β) αν εξοφληθούν σε 2 έως 24 δόσεις, με απαλλαγή 

κατά ποσοστό 80 %,
γ) αν εξοφληθούν σε 25 έως 48 δόσεις, με απαλλα-

γή κατά ποσοστό 70%,
δ) αν εξοφληθούν σε 49 έως 72 δόσεις, με απαλλα-

γή κατά ποσοστό 60%,
ε) αν εξοφληθούν σε 73 έως 100 δόσεις, με απαλ-

λαγή κατά ποσοστό 50%.
Η ρυθμιζόμενη οφειλή εξοφλείται εφάπαξ ή η πρώτη 

δόση της καταβάλλεται εντός τριών εργάσιμων ημε-
ρών από την ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγω-
γή στη ρύθμιση, διαφορετικά η αίτηση θεωρείται ως 
μη υποβληθείσα. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται 
μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου 
μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του 
οφειλέτη.

Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την 
επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση 5% επί του 
ποσού της δόσης από την επομένη της ημέρας που 
όφειλε αυτή να καταβληθεί. Η ρύθμιση υποβάλλε-
ται στο αρμόδιο όργανο κατά το άρθρο 170 παρ. 2 
Ν.3463/2006 που είναι:

α) ο προϊστάμενος της ταμειακής υπηρεσίας των δή-
μων για βασική οφειλή ύψους μέχρι 50.000 ευρώ,  β) 
η οικονομική επιτροπή για βασική οφειλή που υπερ-
βαίνει τα 50.000 ευρώ και ανέρχεται σε ύψος μέχρι 
150.000 ευρώ και γ) το δημοτικό συμβούλιο για βασι-
κή οφειλή που υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ.

Με την καταβολή της πρώτης δόσης αναστέλλεται 
η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της δι-
αδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή 
ακινήτων με την προϋπόθεση ότι η εκτέλεση αφορά 
μόνο χρέη που ρυθμίζονται με τις διατάξεις αυτού του 
άρθρου. 

Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για κατασχέσεις που 
έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι 
σχετικές παραγγελίες, τα αποδιδόμενα όμως ποσά 
από αυτές λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης 
ή δόσεων της ρύθμισης, εφόσον δεν πιστώνονται με 
άλλες οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί. Στις περιπτώ-
σεις του προηγούμενου εδαφίου είναι δυνατή κατόπιν 
αίτησης του οφειλέτη η άρση της κατάσχεσης στα χέ-
ρια τρίτων, εφόσον εξοφληθεί το 25% της οφειλής 
που έχει υπαχθεί στη ρύθμιση. 

Η ρύθμιση της οφειλής καταργείται, με συνέπεια 
την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της 
οφειλής, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίω-
σης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξής του με όλα 

τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, 
εάν ο οφειλέτης:

α) δεν καταβάλλει τρεις συνεχόμενες δόσεις ή κα-
θυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης για 
χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών,

β) δεν υποβάλει στο δήμο τις προβλεπόμενες δηλώ-
σεις για την επιβολή του τέλους επί των ακαθαρίστων 
εσόδων και του τέλους παρεπιδημούντων, μετά των 
περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α.

γ) έχει υποβάλει αναληθή στοιχεία προκειμένου να 
του χορηγηθεί η ρύθμιση.

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν την 
κάθε μια ξεχωριστή υπόθεση οι ενδιαφερόμενοι μπο-
ρούν να επικοινωνούν με το αρμόδιο τμήμα της οι-
κονομικής υπηρεσίας του δήμου Πάρου Τηλ 22843-
60124 και 22843-60125.

Για το  
Δημήτρη  
Τριώδα 

Από την Τετάρτη 30 Αυγούστου 2017 που έφθασε 
στην Πάρο η θλιβερή είδηση του θανάτου του Δημή-
τρη Τριώδα, η ιεροψαλτική χορεία θρηνούμε την απώ-
λεια του πολύ αγαπητού συναδέλφου, πτυχιούχου βυ-
ζαντινής μουσικής και δοκιμότατου πρωτοψάλτη του 
Ιερού Ναού Παναγίας στη Νάουσα.

Αισθανόμαστε ότι γινόμαστε φτωχότεροι. Άριστος 
συνάδελφος, συμπαραστάτης σε κάθε εκκλησιαστική 
εκδήλωση, συνεργάτης και φίλος ακριβός.

Ως ο αρχαιότερος στην Πάρο πρωτοψάλτης, εκπρο-
σωπώντας και τους υπόλοιπους συναδέλφους, απευ-
θύνω στη σύζυγό του Φρόσω, τα παιδιά του Ελένη, 
Γιώργο, Μανώλη και τους λοιπούς συγγενείς του, τα 
απ’ τα βάθη της καρδιάς μας θερμότατα συλλυπητή-
ρια και τη βεβαίωση ότι συμπάσχουμε μαζί τους.

Δημήτρη, εκεί που ανεβαίνεις τώρα με την έξοδό σου 
από τα γήινα, στην Άνω Ιερουσαλήμ, προσευχόμαστε ο 
Κύριός μας με τη Μητέρα του και Μητέρα μας, που σ’ 
όλη σχεδόν την ιεροψαλτική σου βιοτή έψαλες, να σ’ 
έχει στα δεξιά του και να συνεχίζεις να τους υμνείς και 
να τους δοξάζεις. Και σε παρακαλούμε να δέεσε και 
για μας, «τους ζώντας τους περιλειπόμενους».

Ας είναι ελαφρό το χώμα που σε σκεπάζει ακριβέ 
μας φίλε.

Καλήν αντάμωση στην Άνω Ιερουσαλήμ.
Μανώλης Ι. Χανιώτης
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Αφαλάτωση
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας 

Νοτίου Αιγαίου, προέβη στην έγκριση της διακήρυξης 
και της διαδικασίας, με την οποία θα προκηρυχθεί το 
έργο: «Κατασκευή Συνοδών Έργων για τη λειτουργία 
μονάδων αφαλάτωσης στη θέση Πέπονας Παροικιάς» 
Πάρου. 

Το έργο «Κατασκευή Συνοδών Έργων Μονάδας 
Αφαλάτωσης Παροικιάς Πάρου», συνολικού προϋπο-
λογισμού 707.580,65 ευρώ, αφορά στην κατασκευή 
συνοδών έργων, απαραίτητων για την λειτουργία των 
δύο ήδη εγκατεστημένων φορητών μονάδων αφαλά-
τωσης στη θέση «Πέπονας», στην Παροικιά της Πάρου.

Τα συνοδά έργα που θα κατασκευαστούν είναι: 
- Αγωγός διάθεσης άλμης που θα μεταφέρει την πα-

ραγόμενη άλμη στη θάλασσα
- Αγωγός μεταφοράς πόσιμου νερού, καταθλιπτικός, 

που θα μεταφέρει το παραγόμενο καθαρό νερό στο 
υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης 

- Αντλιοστάσια (καθαρού νερού, θαλασσινού νερού 
και άλμης), φρεάτια και όλες τις ηλεκτρολογικές και 
ηλεκτρικές εγκαταστάσεις για την απρόσκοπτη λει-
τουργία των μονάδων αφαλάτωσης

- Εγκατάσταση ηλεκτρικού σταθμού
- Περιμετρική δενδροφύτευση – περίφραξη
- Σύνδεση με ΔΕΔΔΗΕ και δίκτυα ΟΚΩ για την ηλε-

κτροδότηση των μονάδων αφαλάτωσης.
Τέλος, φορέας υλοποίησης του έργου είναι ο δή-

μος Πάρου, βάσει προγραμματικής σύμβασης που έχει 
υπογραφεί με τη ΔΕΥΑ Πάρου.

Συνεχίζουμε

Η δημοτική επιτροπή κατά της εγκατάστασης των 
ανεμογεννητριών στην Πάρο, δημοσιοποίησε το πα-
ρακάτω δελτίο τύπου:

«Αγαπητοί συμπολίτες, φίλοι και φίλες της Πάρου,
ο αγώνας μας κατά της εγκατάστασης νέων βιο-

μηχανικού τύπου αιολικών πάρκων στην Πάρο και η 
διεκδίκηση στο αύριο του τόπου μας συνεχίζεται. 

Η προσπάθεια ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης, 
των πολιτών της Πάρου και του ευρύτερου Ελλαδι-
κού χώρου, δε θα τελειώσει αν δε καταφέρουμε να 
αποτρέψουμε τη διάπραξη ενός μελλοντικού εγκλή-
ματος για το περιβάλλον, την ανάπτυξη του νησιού 
της Πάρου και τη καθημερινή διαβίωση των κατοίκων 
της.

Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι ο ενημερω-
τικός ιστότοπος του Δήμου για τις ανεμογεννήτριες 
είναι: parosagainst.blogspot.gr. Για όποια νέα σημα-
ντική εξέλιξη θα σας ενημερώσουμε και μέσω δελτί-
ου τύπου.

Θέλουμε όλους τους κατοίκους, τους επισκέπτες και 
τους φίλους του νησιού της Πάρου, συμπαραστάτες 
και συνοδοιπόρους στη διαδρομή αυτή και είμαστε 
σίγουροι ότι ο αγώνας μας στο τέλος θα δικαιωθεί. 

Ξεκινήσαμε, συνεχίζουμε, θα κερδίσουμε».

Κόντρες  
ΣΥΡΙΖΑ –  
Κωβαίου

Με αφορμή τις εορταστικές εκδηλώσεις του 15-Αύ-
γουστου στην Πάρο, από την Ο.Μ. ΣΥΡΙΖΑ Πάρου-
Αντιπάρου, υπό τον τίτλο: «Εορτασμός Εκατοντα-
πυλιανής. Διχαστικός και κομματάρχης της 
Ν.Δ. ο Κωβαίος», δημοσιοποιήθηκε το παρακάτω 
δελτίο τύπου:

«Στον φετινό εορτασμό του Δεκαπενταύγουστου 
στην Πάρο την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο υπουργός 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και σχεδόν παριανός κ. 
Γιάννης Μουζάλας, συνοδευόμενος από τον καθηγη-
τή της Φιλοσοφίας του Δικαίου στο Πανεπιστήμιο του 
Λονδίνου και βουλευτή Πειραιά κ. Κώστα Δουζίνα.

Ο δήμαρχος κ. Κωβαίος τους αγνόησε και προτίμη-
σε να προσέλθει στο ναό της Εκατονταπυλιανής συ-
νοδεύοντας το βουλευτή της Ν.Δ. κ. Γιάννη Βρούτση. 
Ο κ. Κωβαίος  ως πρώτος πολίτης του νησιού, και 
δήμαρχος όλων των Παριανών, σεβόμενος το πρωτό-
κολλο, και τηρώντας την οφειλόμενη φιλοξενία προς 
τους επίσημους προσκαλεσμένους του Ι. Προσκυνή-
ματος, όφειλε, αφού συνόδευσε τον κ. Βρούτση στο 
Ναό, να επιστρέψει και να υποδεχτεί τον κ. Υπουργό.

Όμως ο κ. Κωβαίος υπακούοντας σε διχαστικές 
λογικές και πρακτικές, προτίμησε να εμφανιστεί ως 
κομματάρχης της Ν.Δ. και ενώ η μπάντα του Πολεμι-
κού Ναυτικού απέδιδε τιμές στον εκπρόσωπο της κυ-
βέρνησης, ο Δήμαρχος Πάρου στεκόταν δίπλα στον 
εκλεκτό του κ. Βρούτση.

Σε σχετική ερώτηση Δημοτικού Συμβούλου της ΚΕ-
ΠΟΣΑ, στο Δημοτικό Συμβούλιο της Δευτέρας  21/8, 
η απάντηση του κ. Δημάρχου ήταν ότι δεν ήξερε…  και 
ότι δεν ήταν ενημερωμένος από το Ι. Προσκύνημα για 
το ποιος υπουργός θα εκπροσωπούσε την κυβέρνη-
ση…

«Προφάσεις εν αμαρτίαις» για να δικαιολογηθούν 
κομματικές συμπεριφορές που δεν τιμούν και δεν 
προωθούν τα συμφέροντα του νησιού».

Η απάντηση Κωβαίου
Από το γραφείο δημάρχου Πάρου, δόθηκε η παρα-

κάτω απάντηση στην Ο.Μ. (Οργάνωση Μελών) ΣΥΡΙ-
ΖΑ Πάρου-Αντιπάρου:

«Η τήρηση του πρωτοκόλλου, η εθιμοτυπία αλλά 
και η δημοκρατική πρακτική δεοντολογία επιβάλλει 
σε κάθε κρατικό αξιωματούχο να ειδοποιεί τη δημοτι-
κή αρχή του τόπου που επισκέπτεται.

Το αντίθετο αποτελεί περιφρόνηση του λαού και 
του τόπου του οποίου εκπροσωπεί ο εκλεγμένος Δή-
μαρχος. Αυτά βέβαια ορίζονται από τη λογική του σε-
βασμού και της δημοκρατικής ευαισθησίας.

Είμαστε αντίθετοι σε μισαλλόδοξες πρακτικές που 
καθοδηγούνται από την πολιτική τοποθέτηση του κα-
θενός και έχουν σκοπό να διχάζουν τις τοπικές κοι-
νωνίες αναστέλλοντας κάθε προσπάθεια δημιουργίας 
έργου.

Αν ο κ. Ι. Μουζάλας δεν γνώριζε όσα ορίζει το πρω-
τόκολλο οφείλουν να τον ενημερώσουν οι σημερινοί 
ντελάληδες του μίσους που δυστυχώς τυγχάνει να 
είναι και συντοπίτες μας που δρουν αυτόνομα βάζο-
ντας σε δεύτερη μοίρα τα πραγματικά προβλήματα 

του τόπου.
Όσο για τον κ. Ι. Βρούτση εκείνος φρόντισε να ενη-

μερώσει για την άφιξή του κι εμείς όπως οφείλαμε 
τον συνοδέψαμε. Το ίδιο θα κάναμε για τον φίλο 
Υπουργό αν δεν επέλεγε να ειδοποιήσει μόνο την το-
πική οργάνωση του κόμματός του και όχι την επίσημη 
δημοτική αρχή. Ας μη δίνουν λοιπόν μαθήματα δημο-
κρατίας αυτοί που σε κάθε ευκαιρία φροντίζουν να 
την ευτελίζουν».

Νέα ανακοίνωση ΣΥΡΙΖΑ
Υπό τον τίτλο: «Ο Δήμαρχος Πάρου δεν έχει κατανο-

ήσει τον θεσμικό του ρόλο…», η Ο.Μ. ΣΥΡΙΖΑ Πάρου-
Αντιπάρου, ανταπάντησε στον κ. Κωβαίο:

«Προφανώς ο Δήμαρχος δεν έχει κατανοήσει 
ακόμη ότι είναι Δήμαρχος όλων των Παριανών. 
Συνεχίζει να μπερδεύει τις προσωπικές πολιτι-
κές του σχέσεις και φιλίες με τον θεσμικό του 
ρόλο, που καλείται να υπηρετήσει προς όφελος 
του νησιού μας.

Η Πάρος δεν είναι ανεξάρτητο κρατίδιο ξεκομμένο 
από την υπόλοιπη Ελλάδα. Και οι κυβερνητικές απο-
φάσεις, της όποιας κυβέρνησης, έχουν επιπτώσεις 
και στο νησί μας. 

Αυτή τη βασική αλήθεια φαίνεται να την αγνοεί ο 
Δήμαρχος, αφού έχει μετατρέψει το γραφείο του σε 
πολιτικό γραφείο συγκεκριμένου βουλευτή της Ν.Δ. 
Το διαπίστωσε ο παριανός λαός και στα διπλά εγκαί-
νια του αεροδρομίου, το διαπιστώνει και τώρα με την 
απαξίωση του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής 
ο οποίος εκπροσωπούσε την ελληνική κυβέρνηση 
στην μεγάλη γιορτή του νησιού μας.  

Το Ιερό Προσκύνημα της Εκατονταπυλιανής προ-
φανώς έστειλε προσκλήσεις προς όλα τα κόμματα 
της Βουλής των Ελλήνων και στην Κυβέρνηση για τη 
συμμετοχή τους στο εορτασμό του Δεκαπενταύγου-
στου. Και η γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου 
απάντησε στο  Ι. Προσκύνημα ότι η κυβέρνηση θα 
εκπροσωπηθεί από τον προαναφερθέντα υπουργό. 
Απάντησε στον αποστολέα, όπως επιβάλλει η εθιμο-
τυπία και η δεοντολογία.

Το ερώτημα στο οποίο καλείται να απαντήσει ο Δή-
μαρχος είναι αν ήλθε σε επαφή με το Ι. Προσκύνημα, 
προκειμένου να πληροφορεί ποια επίσημα πρόσωπα 
θα παραστούν στον εορτασμό, ώστε να ενεργήσει τα 
δέοντα και εκείνος από τη δική του πλευρά. Προφα-
νώς αυτό δεν το έπραξε. 

Στο παρελθόν, Ιερό Προσκύνημα και Δήμος συνυ-
πέγραφαν τις προσκλήσεις. Υπήρχε συντονισμός και 
κοινή προσπάθεια για την πανελλήνια προβολή της 
εορτή της Εκατονταπυλιανής.

Όσον αφορά τώρα στα πραγματικά προβλή-
ματα του τόπου, το ποιος τα έχει βάλει σε δεύ-
τερη και τρίτη μοίρα το γνωρίζει πολύ καλά ο 
κόσμος της Πάρου, που τα βιώνει δυστυχώς κα-
θημερινά».

Σεμινάριο  
τεχνικού 
ασφαλείας

Το επιμελητήριο Κυκλάδων ανακοίνωσε τη διεξαγω-
γή εκπαιδευτικού προγράμματος σε θέματα άσκησης 

καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας, διάρκειας 10 ωρών, 
στις 21-22 Οκτωβρίου στο γραφείο Πάρου, ως 
εξής: 

Σάββατο 21 Οκτωβρίου 09:00-14:00 &
Κυριακή 22 Οκτωβρίου 09:00-14:00
Διάρκεια: 10 ώρες
Σημειώνουμε ότι η επιμόρφωση του εργοδότη δί-

νει 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. Μετά την 

παρέλευση του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος (6 
μήνες από την υποβολή της αίτησης και χρήσης του 
αριθμού πρωτοκόλλου) θεωρείται ότι δεν πληρούνται 
οι σχετικές προϋποθέσεις και πρέπει να αναζητηθούν 
υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας από εξωτερικό πρό-
σωπο ή υπηρεσία (ΕΞΥΠΠ) μέχρις ότου επιμορφωθεί 
ο ίδιος ο εργοδότης ή εργαζόμενος.

Το κόστος συμμετοχής είναι 70 ευρώ για τη Γ’ κατη-
γορία (10 ώρες), ενώ για περισσότερες πληροφορίες, 
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το 
γραφείο Πάρου (τηλέφωνο 22840-23031).
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Προβολή για την  
Εκατονταπυλιανή

Στους θησαυρούς της Ευρώπης θα περιληφθεί η 
Εκατονταπυλιανή της Πάρου σε ντοκιμαντέρ της γαλ-
λικής τηλεόρασης που θα μεταδοθεί με πρωτοβου-
λία του γραφείου ΕΟΤ Γαλλίας στο διεθνές τηλεο-
πτικό δίκτυο FOX και στα γαλλικά τηλεοπτικά δίκτυα 
VOYAGES, TV5 Monde και το National Geographic 

Σύμφωνα με ανακοίνωσης της επιτροπής τουρισμού 
του νησιού μας «η συγκεκριμένη σημαντική ενέργεια 
προβολής εντάσσεται στις προσπάθειες της Επιτρο-
πής Τουρισμού και Ανάπτυξης του Δήμου Πάρου και 
της εταιρίας Συμβούλων του, για την ανάδειξη και επί 
μέρους πτυχών των επισκέψιμων σημείων του νη-
σιού με στόχο τη διεύρυνση των επισκεπτών ανάλογα 
με τα ενδιαφέροντά τους. 

Ο Δήμος Πάρου φιλοξένησε στο νησί, το διάστη-
μα 25-31 Αυγούστου, τους Julien Bur και Hugo Sury 
της έγκριτης Γαλλικής εταιρίας παραγωγής Roche 
Production που πραγματοποιεί γυρίσματα για μια 
συλλογή 10 ντοκιμαντέρ διάρκειας 52 λεπτών έκα-
στο με θέμα: «Θησαυροί της Ευρώπης». Σκοπός του 
ντοκιμαντέρ είναι  να παρουσιάσει τον πολιτισμικό 
και φυσικό πλούτο των Κυκλάδων μέσα από πέντε 
θεματικές ενότητες (πορτραίτα κατοίκων, φύση κτλ). 
Κατά τη διάρκεια της φιλοξενίας τους επισκέφθηκαν 
και κινηματογράφησαν την Εκατονταπυλιανή, πήραν 
συνεντεύξεις για την ιστορία της Πάρου και κινημα-
τογράφησαν τις ομορφιές του νησιού μέσα από καΐκι 
(…)»…

Τιμή στο Κ.Υ. 
Πάρου

Μέσα στο καλοκαίρι, στο τέλος Ιουλίου, συνέβη στο 
σύζυγό μου καρδιακό περιστατικό.  

Απευθυνθήκαμε στο Κέντρο Υγείας Πάρου, όπου η 
αντιμετώπιση ήταν άμεση και επιτυχής, Με τη φρο-
ντίδα, την επιστημονική κατάρτιση, αυτοπεποίθηση και 
αυστηρότητα των δύο εφημερευόντων ιατρών κ. Τζα-
νίδη Γεωργίου και της κ. Καψάλη Ελευθερίας και όλου 
του νοσηλευτικού προσωπικού, μεταφέρθηκε αμέσως 
συνοδεία γιατρού στην Αθήνα, όπου και παραδόθηκε 
με ασφάλεια στο νοσοκομείο που εφημέρευε. Η όλη 
πορεία στη συνέχεια ήταν επιτυχής. 

Ευχαριστούμε και ευγνωμονούμε το Κέντρο Υγείας 
Πάρου, γιατί είναι η εγγύηση, το θάρρος και η φρο-
ντίδα στις κρίσιμες στιγμές για τα πανέμορφα αλλά 
απομακρυσμένα νησιά μας.

Σοφία Αντωνίου Ποπολάνου

Ευχαριστίες  
Δ. Σαρρή

Η αντιδήμαρχος Πάρου, Δώρα Σαρρή-Παπακυρίλου, 
δημοσιοποίησε ευχαριστίες για την εορτή του 15Αύ-
γουστου. Το μήνυμα της κ. Σαρρή, έχει ως εξής:

«Θα ήθελα με την παρούσα επιστολή να ευχαριστή-
σω τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πάρου, 
Παναγιώτη Ιορδάνη, τη Δημοτική Αστυνομία, τους 
εργαζόμενους στην καθαριότητα και τους ηλεκτρολό-
γους του Δήμου για τη καλή θέληση και την άριστη, 
άψογη και υποδειγματική εργασία τους κατά τη δι-
άρκεια των εορταστικών εκδηλώσεων για το Δεκα-
πενταύγουστο και τη Γιορτή της Παναγίας Εκατοντα-
πυλιανής.

Ο επιτυχής εορτασμός πέτυχε χάρη και στην 
έμπρακτη στήριξή τους και στην άοκνη προσφορά 
των υπηρεσιών τους σε όλες τις εκδηλώσεις που δι-
οργανώθηκαν. Τα αποτελέσματα αυτής της ομαδικής 
προσπάθειας μας καλούν να συνεχίσουμε με ακόμα 
μεγαλύτερη αποφασιστικότητα στο μέλλον, βελτιώ-
νοντας κάθε φορά τις υπηρεσίες που προσφέρουμε 
στους επισκέπτες και κατοίκους του νησιού μας.

Με σεβασμό στην παράδοση και με γνώμονα την 
προστασία και ανάδειξη της εικόνας του νησιού, δε-
σμευόμαστε ότι κάθε φορά θα προσπαθούμε για το 
καλύτερο».

Λειτουργία  
περιφερειακών 
ιατρείων  
Πάρου

Από το Κ.Υ. Πάρου δημοσιοποιήθηκε το πρόγραμμα 
λειτουργίας των περιφερειακών ιατρείων του νησιού 
μας:

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 8:30 - 14:00
(ΕΝΑΡΞΗ ΣΤΙΣ 9:00 ΟΤΑΝ Ο ΙΑΤΡΟΣ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑ-

ΚΙΝΗΘΕΙ ΛΟΓΩ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ 
ΗΜΕΡΑ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ: 
8-9-2017 ΜΟΥΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
11-9-2017 ΜΟΥΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
12-9-2017 08:30 ΕΩΣ 11:00 ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟ 

ΩΡΑ 11:30-14:00 ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΜΟΥΡΙΩΤΗΣ ΔΗ-
ΜΗΤΡΗΣ

13-9-2017 ΜΟΥΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
18-9-2017 ΜΟΥΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
19-9-2017 08:30 ΕΩΣ 11:00 ΚΩΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ 

ΩΡΑ 11:30-14:00 ΛΕΥΚΕΣ ΜΟΥΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
22-9-2017 ΜΟΥΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
26-9-2017 ΜΟΥΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
28-9-2017 ΜΟΥΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
29-9-2017 ΜΟΥΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ:
8-9-2017 (ΣΕ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΜΙΔΗ) 

ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
12-9-2017 ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
14-9-2017 ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
15-9-2017 ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
18-9-2017 (ΣΕ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΜΙΔΗ) 

ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
20-9-2017 ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
22-9-2017 ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
27-9-2017 ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
29-9-2017 ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ:
11-9-2017 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ
21-9-2017 ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
25-9-2017 ΞΥΔΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑ-

ΓΚΗΣ (ΠΧ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΣΕ ΔΙΑΚΟΜΙΔΗ) ΤΟ 
ΠΑΡΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΘΑ ΤΡΟΠΟ-
ΠΟΙΕΙΤΑΙ. Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΤΟΥ ΕΚΑΣΤΟΤΕ 
ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΑΣ-
ΤΟΤΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΤΑΛΑΙΠΩΡΗΘΟΥΝ 
ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ.Συγχαρητήρια 

από το  
φροντιστήριο 
«ιδιαίτερο»

Το Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών «το ιδιαίτερο», 
της Κατερίνας Μπαρμπαρίγου και του Νίκου Γαβαλ-
λά στη Νάουσα, συγχαίρει τους μαθητές που πέτυχαν 
στις εξετάσεις γλωσσομάθειας Αγγλικών το σχολι-
κό έτος 2016-2017, στα επίπεδα Β2 (lower) και C2 
(proficiency).

B2 LEVEL: Allko Xhuliano, Δαβερώνα Βασιλική, 
Ζουμή Μαρία, Κουτσαυτάκη Εμμανουέλα, Κουτσαυτά-
κης Μιχάλης, Μπαφίτης Στέλιος, Πιερτζοβάνης Αλέ-
ξανδρος, Resulaj Rigert, Sulko Klea

C2 LEVEL: Μιχαλακοπούλου Εμμανουέλα.

Συγχαρητήρια 
από τον  
σύλλογο 
Αγκαιριανών

Από το σύλλογο των Αγκαιριανών της Αθήνας, δό-
θηκε στη δημοσιότητα η παρακάτω ανακοίνωση:

«Αθήνα, 29 Αυγούστου 2017
Ο εν Αθήναις Σύλλογος Αγκαιριάς Πάρου συγχαίρει 

τους μαθητές του Δημοτικού Διαμερίσματος Αγκαι-
ριάς που εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 
και όλους τους μαθητές για το ήθος και την φιλότιμη 
προσπάθεια που κατέβαλλαν καθώς και τους γονείς 
αυτών.

Συγχαίρει ιδιαιτέρως τον Πρέντι Διονύσιο του Αρι-
στείδη και της Αφροδίτης, διαμένοντα στην Αλυκή, 
για την εισαγωγή του στο τμήμα Πληροφορικής και 
Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 
στην Τρίπολη, που εκ παραδρομής δεν ανακοινώθηκε 
στην εκδήλωση που έγινε για τη βράβευση των μαθη-
τών στο Πολιτιστικό Κέντρο Αγκαιριάς, την Κυριακή 
20/8/2017 μετά την τέλεση της καθιερωμένης Θείας 
Λειτουργίας στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου υπέρ 
υγείας των απανταχού Αγκαιριανών.

Με εκτίμηση
το Διοικητικό Συμβούλιο».
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Αποχωρήσεις 
με αιχμές

Από την Επιτροπής Αισθητικής Δημοτικής Κοινότη-
τος Πάρου (Παροικιάς), δόθηκε στη δημοσιότητα η 
παρακάτω επιστολή:

«Την Τετάρτη, 23/8/2017, κατά τη διάρκεια της 
προγραμματισμένης τακτικής συνεδρίασης, ετέθη 
θέμα ύπαρξης και λειτουργίας της Επιτροπής 
με την επικρατούσα κατάσταση αντιμετώπισης 
από την Κοινοτική και Δημοτική Αρχή.

Το θέμα συζητήθηκε εκτενώς, και τελικά υπέβαλ-
λαν παραίτηση 15 μέλη, τα εξής:

Αυλήτης Πέτρος, Γιουρτζίδης Χάρης, Γκόκας Αλέ-
ξης, Δημόπουλος Παναγιώτης, Καρατζάς Γιώργος, 
Κυριαζάνος Μιχάλης, Μαούνης Χριστόδουλος, 
Μαύρη Ξανθίππη, Μαύρης Χρήστος, Μητρογιάννης 
Σπύρος, Μπιζά Νατάσα, Παναγάκη Κατερίνα, Πέ-
ντζας Ευάγγελος, Γκίκα Ραμόνα και Παράσχου Μα-
ριάννα. Παραμένουν οι Μαρινόπουλος Αθανάσιος, 
Λεοντής Μικές και Μαλατέστας Γεώργιος.

Συνέταξαν δε το παρακάτω κείμενο:
Ευχαριστούμε τους φίλους, υποστηρικτές και αυ-

τούς που πίστεψαν σε εμάς και τις διαβεβαιώσεις 
που μας έδωσαν αυτοί που μας δημιούργησαν. Η 
Επιτροπή Αισθητικής συμπαραστάθηκε με κάθε μέ-
σον στην Δημοτική Κοινότητα Πάρου, αλλά από την 
πρώτη στιγμή και συστηματικά, πολεμήθηκε ή αγνο-
ήθηκε ή αφέθηκε έκθετη, ζητώντας τα αυτονόητα 
και Νόμιμα για την βελτίωση χρόνιων προβληματι-
κών καταστάσεων.

Σαν μάχιμοι επαγγελματίες, θεωρήσαμε ότι η 
επαγγελματική εμπειρία μας και δωρεάν προσωπική 
εργασία μας θα ήταν ευπρόσδεκτη και θα τύχαινε 
εκτίμησης από τις Αρχές. Εργαστήκαμε εθελοντικά, 
μεθοδικά και με όραμα. Στη σύντομη δράση μας, 
κάναμε πολλές προτάσεις, η συντριπτική πλειονό-
τητα των οποίων αγνοήθηκε πλήρως. (Θα υπάρξει 
ανακοίνωση με απολογισμό αυτών). Όπως αγνοη-
θήκαμε και σε αποφάσεις για κρίσιμα και πρόσφατα 
θέματα. 

Κρίναμε λοιπόν ότι επειδή με την επικρατούσα κα-
τάσταση δεν μπορούμε να είμαστε ούτε κατ’ ελάχι-
στο αποτελεσματικοί, δεν μπορούμε να δίνουμε πε-
ραιτέρω άλλοθι, έστω και με την σιωπηρή ύπαρξη 
μας, σε αποφάσεις που έχουν σοβαρές επιπτώσεις 
στην Πάρο. 

Σαν Παριανοί πολίτες θα παραμείνουμε ενεργοί σε 
άλλα πεδία και ευελπιστούμε να έχουμε καλύτερα 
αποτελέσματα, πάντα για το καλό της Πάρου».

Χυδαιότητα ή Ρυπαρότητα;

Υπό τον τίτλο: «Χυδαιότητα ή Ρυπαρότητα;», δύο 
πρώην μέλη της επιτροπής αισθητικής, οι κ.κ. Χρή-
στος Μαύρης και Πέτρος Αυλήτης, μας έστειλαν την 
παρακάτω επιστολή:

«Ρυπαρότητα. Γιατί ο Ρύπος (=σκουπίδι) εκφράζει 
εναργέστερα την σημειολογία της Νεοελληνικής ευ-
τέλειας. Καθημερινά γινόμαστε μάρτυρες του χαμέ-
νου ελέγχου των καταστάσεων και από την πλευρά 
της επιβολής αλλά και της προσωπικής ηθικής σε 
διάφορα επίπεδα της κοινωνικής ζωής και της κα-
θημερινότητας

Οι δικαιολογίες της διστακτικότητας από πλευράς 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της οποίας η καλή πρόθεση 
δεν αμφισβητείται, και της υπεραπασχόλησης των 
επιχειρηματιών φαντάζουν πλέον ανίσχυρες επειδή 
ακριβώς είναι προβλέψιμες και επαναλαμβανόμενες 
κάθε χρόνο. Σε συνδυασμό δε με την υποβόσκουσα 
παραβατικότητα οδηγούν σε ένα εκρηκτικό κοινω-
νικό μίγμα.

Η πράξη, δυστυχώς, απέδειξε ότι δεν αρκεί η 
πρόθεση. Χρειάζεται και η διαρκής και με συνέπεια 
παρακολούθηση και κατά περίπτωση ουσιαστική και 
δυναμική πρόληψη της κάθε λογής εκτροπής από 
την εύρυθμη λειτουργία.

Το γεγονός ότι οι υποδομές μας έφτασαν στα όρια 
της αντοχής τους και όλες οι εγγενείς αδυναμίες γί-
νονται εμφανείς μπορεί να αποτελέσει την βάση δη-
μιουργίας μιας σε βάθος χρόνου στρατηγικής αντι-
μετώπισης των προβλημάτων της μικρής κοινωνίας 
της Πάρου.

Η αντιμετώπιση αυτών των όχι μόνο άμεσων αλλά 
και μακροχρόνιων προβλημάτων, θα απαιτήσει προ-
γραμματισμό με γνώμονα την δυνατότητα εύκολης, 
γρήγορης και ανώδυνης προσαρμογής στις εκάστο-
τε μη προβλέψιμες παραμέτρους. Μια στρατηγική 
ενός «διαχρονικού βασικού κορμού», καθολικά απο-
δεκτού, ευέλικτου σε αστάθμητους παράγοντες, με 
πυξίδα την γενική ανάπτυξη, ευημερία, ευρυθμία και 
σεβασμό στον τόπο μας και στους απογόνους μας. 

Η απόφαση και πραγματοποίηση αυτής της ενιαίας 
κοινά αποδεκτής διαχρονικής Στρατηγικής μπορεί 
και επιβάλλεται να εμπεριέχει καθολικά αποδεκτές, 
συχνά αυταπόδεικτες παραδοχές κοινού συμφέρο-
ντος. Από την στιγμή δε που θα συναποφασιστεί, 
όλες οι ενέργειες μας πρέπει να είναι για την επίτευ-
ξη αυτού του κοινού στόχου. Έχουμε πίσω μας δε-
καετίες Τουριστικής «Ανάπτυξης», που προσφέρουν 
άφθονη εμπειρία για να διδαχθούμε και υποδεικνύ-
ουν ότι αυτές οι ενέργειες μας πρέπει πλέον να είναι 
άμεσες και οπωσδήποτε να προλαμβάνουν, αντί να 
ακολουθούν τις καταστάσεις.

Η Στρατηγική αυτή θα πρέπει επίσης να έχει την 
γενική κατεύθυνση ότι είναι ουσιαστικά ένα νόμισμα 
με δύο όψεις. Αφενός η εκφρασμένη και χωρίς δι-
ακρίσεις επιβολή της νομιμότητας και η υπόμνηση 
του ηθικού ρόλου του πολίτη όσον αφορά στην προ-
σαρμογή και αφετέρου η συνειδητοποίηση του επι-
χειρηματία/καταστηματάρχη αλλά και κάθε απλού 
πολίτη/κατοίκου ότι αυτά και όλα τα παραπάνω δεν 
αποτελούν τιμωρητική τακτική από πλευράς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης αλλά συμβάλλουν σε καθοριστικό 
βαθμό στην υπόθεση ‘εύρυθμη και συμφέρουσα για 
όλους λειτουργία’. 

Συμπερασματικά θα πρέπει να καταλήξουμε σε 
ένα «ιδανικό» σημείο διαντίδρασης Πολίτη-Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, ώστε σε κάθε περίπτωση να αποδει-
κνύεται ότι δεν ισχύει η διαπίστωση περί Ρυπαρότη-
τας που αναφέρθηκε στην εισαγωγή μας».

συνήθης 
ύποπτος
του ∆ΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Σύλλογος στην 
Παροικιά, 
τώρα!

Η παραίτηση όλης ουσιαστικά της επιτροπής αι-
σθητικής της δημοτικής κοινότητας Πάρου, καταγρά-
φεται στα αρνητικά, καθώς η μοναδική περιοχή του 
νησιού μας που δεν έχει «φωνή» εκτός δημοτικών 
παρατάξεων και πλειοψηφίας δημοτικής εξουσίας, 
είναι η Παροικιά!

Για την Παροικιά, έχουν άποψη όλοι στην Πάρο. 
Έχουν άποψη για το πώς πρέπει να είναι οι δρόμοι, 
πού πρέπει να είναι οι θέσεις που επιτρέπεται η στάθ-
μευση, από πού πρέπει να φεύγουν τα λεωφορεία, 
πού να είναι η πιάτσα των ταξί, κλπ. Οι μόνοι που δεν 
μπορούν να εκφέρουν άποψη είναι οι Παροικιώτες. 
Εδώ το λιμάνι, εδώ η μεγάλη κίνηση, εδώ τα εμπορι-
κά πλοία, εδώ οι φορτοεκφορτώσεις αδρανών υλι-
κών, εδώ τα γκαζάδικα, εδώ τα πάντα!

Παρά ταύτα, η Παροικιά, έχει δημοτικούς συμβού-
λους που συνήθως κάνουν τα χατίρια άλλων για δι-
ευκολύνσεις, αλλά ποτέ για τους μόνιμους κατοίκους 
της, έχει τοπικό συμβούλιο που συνεδριάζει επί χρό-
νια στις 8 το πρωί (!), ενώ συγχρόνως οι σύμβουλοί 
της σε ζητήματα που είναι σημαντικά για τη δύσμοιρη 
κοινότητα και συζητούνται στο δημοτικό συμβούλιο, 
είτε δεν έχουν άποψη, είτε απουσιάζουν την κρίσιμη 
ώρα... Ακόμα, στην Παροικιά που έχει τις περισσό-
τερους κατοίκους στην Πάρο, δεν υπάρχει «φωνή» 
δημοτών. Όλες οι κοινότητες του νησιού έχουν συλ-
λόγους που παρεμβαίνουν όταν νιώθουν ότι θίγονται 
τα συμφέροντα του χωριού τους. Στην Παροικιά δεν 
υπάρχει τίποτα. Ο πολιτιστικός σύλλογος «Αρχίλο-
χος», εδώ και χρόνια ασχολείται μόνο με πολιτιστικά 
ζητήματα και κυρίως παραστάσεις του. Δεν παρεμ-
βαίνει ποτέ. Έτσι, η επιτροπή αισθητικής -για όσο δι-
άστημα λειτούργησε- ήταν ένα «καταφύγιο» πολλών 
για τα κακώς κείμενα. Έτσι, για την ιστορία να γράψω 
ότι η Παροικιά ήταν η μόνη περιοχή της Πάρου έως 
και προ ολίγων μηνών που δεν είχε δικό της χορευ-
τικό συγκρότημα, για να κατανοήσουμε όλοι μας τη 
«φτώχεια» που δέρνει την πρωτεύουσα του νησιού 
μας σε πολλά ζητήματα.

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, είναι αναγκαία 
η δημιουργία ενός συλλόγου της Παροικιάς, 
που θα διεκδικεί τα αυτονόητα για τους κατοί-
κους αυτής της περιοχής. Ενός συλλόγου δυναμικού 
με φρέσκιες ιδέες, καθαρές σκέψεις και μακριά από 
κάθε τύπου εξουσία. Ενός συλλόγου ανοιχτού σε 
όλους, με δημόσιες συναντήσεις.

Η επιτροπή αισθητικής μπορεί να κατηγορηθεί πι-
θανά για πολλά, αλλά δεν μπορεί να κατηγορηθεί 
από κανέναν ότι δεν προσπάθησε να διορθώσει τα 
κακώς κείμενα της Παροικιάς. Ατυχώς, η επιτροπή 
αισθητικής δεν είχε πολιτική πονηριά και δεν 
ήθελε να καταλάβει ότι κάποιοι από μπροστά έκαναν 
τους φίλους της και από πίσω της την έθαβαν κανο-
νικά, ειδικά στους επαγγελματίες της περιοχής. 

Το «μάθημα» που πήραν όλοι οι εμπλεκόμενοι στην 
επιτροπή αισθητικής. έχω την υποψία ότι θα λειτουρ-
γήσει θετικά σε μία νέα προσπάθεια που την έχει 
ανάγκη το δικό μας χωριό!

Απόψεις | Τοπικές ειδήσεις | 19
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Προπόνηση 
με Διαμαντίδη 
οι μικροί του 
ΑΟΠ!

Οι μικροί καλαθοσφαιριστές του ΑΟ Πάρου, ένιω-
σαν προ ημερών τη μεγαλύτερη έκπληξη της ζωής 
τους και σίγουρα έζησαν κάτι που θα μπορούν να το 
λένε για όλη τους τη ζωή.

Συγκεκριμένα, κατά την προπόνησή τους στο ανοι-
χτό γήπεδο του ΕΠΑΛ Πάρου, είδαν κατάματα να τους 
περιμένει για προπόνηση ένας θρύλος του παγκόσμιου 
μπάσκετ, ο Δημήτρης Διαμαντίδης!

Ο ΑΟ Πάρου, για το παραπάνω γεγονός, δημοσιο-
ποίησε την παρακάτω ανακοίνωση:

«Το τμήμα μπάσκετ του Α.Ο. Πάρου ευχαριστεί θερ-
μά μια από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές μπασκετικές 
φυσιογνωμίες, για το χρόνο που διέθεσε ώστε να 
βρεθεί κοντά στους μικρούς αθλητές, να μοιραστεί 
λίγη από την αθλητική σοφία του και να φωτογρα-
φηθεί μαζί τους. 

Οι συμβουλές του εξαιρετικές και ο ενθουσιασμός 
απερίγραπτος! Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Διαμα-
ντίδη!».

22 | Αθλητικά

Camp σκαφών 
στην Πάρο

Στo πλαίσιo της προετοιμασίας για την νέα περίο-
δο, οι αθλητές της αγωνιστικής ομάδας optimist του 
ΝOP προπονήθηκαν στις 23-29 Αυγούστου με τον 
ομοσπονδιακό προπονητή της εθνικής ομάδας της Ελ-
βετίας, Αντώνη Δροσόπουλο, με την οποία κέρδισε την 
1η θέση στο pαγκόσμιο πρωτάθλημα optimist το 2016 
και τη 2η θέση στο Πανευρωπαϊκό το 2017.

Στο camp του optimist συμμετείχαν αθλητές από τα 
νησιά μας, 2 αθλητές του Ν.Ο. Αντιπάρου, 3 αθλητές 
από τον ΝΟ Γαζίου Κρήτης, 5 αθλητές του Ν.Ο. Άν-
δρου και 10 αθλητές του ΝΟ Πάρου. Κατά την διάρ-
κεια του camp οι αθλητές παρακολούθησαν υψηλού 
επιπέδου θεωρία με σύγχρονο οπτικοαουστικό υλικό, 
διδάχτηκαν κανονισμούς και έκαναν πολλές ώρες 
πρακτική στη θάλασσα.

Παράλληλα, τις ίδιες ημέρες ο προπονητής, Κεφα-
λωνίτης Τζώτρτζης, πραγματοποίησε προπονητικό 
camp για σκάφη Laser με τη συμμετοχή 5 αθλητών 
του Ν.Ο. Καλαμακίου και 2 αθλητών του Ν.Ο. Ανδρου. 
Ο κ. Κεφαλωνίτης είναι ένας αναγνωρισμένος προπο-
νητής στον χώρο της ιστιοπλοΐας με πολλές διακρίσεις 
σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Ακόμα, το Σαββατοκύ-
ριακο 26-27 Αυγούστου, διοργανώθηκε στο πλαίσιο 
του camp διασυλλογικός αγώνας με τη συμμετοχή 21 
σκαφών optimist και 17 σκαφών Laser. 

Διάπλους  
Παροικιάς

Με τη συμμετοχή 
πολλών κολυμβη-
τών από όλες τις 
ηλικίες πραγματο-
ποιήθηκε στις 19 
Αυγούστου ο 5ος 
κολυμβητικός διά-
πλους Παροικιάς, 
στη μνήμη του Δη-
μήτρη Γκίκα.    

Ο διάπλους φέ-
τος είχε διαφο-
ρετικό σημείο εκ-
κίνησης για τους 
κολυμβητές άνω 
των 12 ετών, μιας 
και η αφετηρία 
ήταν στον Άγιο Φωκά και ο τερματισμός στα Λιβά-
δια, μπροστά από τις εγκαταστάσεις του Ν.Ο.Π. Έτσι 
οι κολυμβητές είχαν να διανύσουν κολυμπώντας μια 
απόσταση μεγαλύτερη των 2 χιλιομέτρων. Για τους μι-
κρότερους κολυμβητές η αφετηρία ήταν στο ακρωτή-
ριο του Κριού, περίπου 800 μ. από τα Λιβάδια. 

Στους άνδρες τίμησε τον αγώνα με τη συμμετοχή 
του ο καταξιωμένος πρωταθλητής κολύμβησης Γιάν-
νης Δρυμωνάκος, ο οποίος κολυμπώντας εκτός συνα-
γωνισμού έκανε τον καλύτερο χρόνο (26 λ. 28 δευτ.).

Αποτελέσματα ανδρών 
1. Ραγκούσης Δημήτρης 26 λ. 31 δ.
2. Varano Enrico 30 λ. 38 δ. 
3. Γλυνός Αντώνης 30 λ. 48 δ.
Αποτελέσματα φυναικών 
1. Καρακωνσταντή Άννα 31 λ. 36 δ.
2. Νιόβη Μάρα  38 λ. 34 δ. 
3. Χριστοπούλου Μάγδα  38 λ. 35 δ. 
Αποτελέσματα εφήβων 
1. Καρακωνσταντής Πέτρος 29 λ. 14 δ. 
2. Καστανιάς Κυριάκος 44 λ. 16 δ. 
3. Τσάκας Παναγιώτης 51 λ. 50 δ.
Αποτελέσματα νεανίδων 
1. Καρακωνσταντή Κων/να 30 λ. 56 δ. 
2. Μάλτζη Ηλέκτρα 33 λ. 34 δ.
3. Κορτιάνου Ανδριέττα 33 λ. 34 δ.
Αποτελέσματα αγοριών 
1. Μπρουκς Ιωσήφ 17 λ. 32 δ.
2. Κεραμιδάς Νικόλας 19 λ. 00 δ.
Αποτελέσματα κοριτσιών 
1. Κεραμιδά Ίλια 17 λ. 37 δ. 
2. Καλαντζή Μαρίνα 21 λ.18 δ. 
3. Beretta Monica 21 λ. 19 δ.

Ανανέωση 
συνεργασίας 
στον Νηρέα 

Ο Νηρέας ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργα-
σίας του με τον προπονητή, Ελευθέριο Χρυσοχό, για 
την ανδρική ομάδα ποδοσφαίρου. Η έναρξη της προε-
τοιμασίας πραγματοποιήθηκε στις 4 Σεπτεμβρίου.

Τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθούν και οι ποδο-
σφαιριστές που θα στελεχώσουν την ομάδα την προ-
σεχή αγωνιστική περίοδο, καθώς επίσης και οι προπο-
νητές των τμημάτων υποδομής.

Ο κ. Σκούρας 
στον ΑΟΠ

Ο Αθλητικός Όμιλος Πάρου, ανακοίνωσε τη συ-
νεργασία του με τον διπλωματούχο προπονητή πο-
δοσφαίρου Ματθαίο Σκούρα, μέλος του Συνδέσμου 
Ελλήνων Προπονητών και λάτρη του ερασιτεχνικού 
ποδοσφαίρου.

Ο κ. Ματθαίος Σκούρας έχει συμμετάσχει σε σεμι-
νάριο προπονητών στις ΗΠΑ και Βραζιλία, το 2000, 
καθώς και σε σεμινάριο ψυχολογίας προπονητών στις 
ΗΠΑ, το 2001.

Είναι απόφοιτος της Σχολής Ευελπίδων, της ΑΣΠ και 
ΣΕΕΘΑ, ενώ κατέχει master Στρατηγικών Μελετών. 
Ομιλεί την Αγγλική και Ιταλική γλώσσα και έχει γράψει 
βιβλίο με τίτλο: «Μέθοδος διδασκαλίας ποδοσφαίρου. 
Επίσης, έχει προπονήσει την ομάδα ποδοσφαίρου του 
Ελληνικού Στρατού (1996-97, 2008-09), την ποδο-
σφαιρική ομάδα του ΝΑΤΟ (1997-1999), την ομάδα 
του κολεγίου πολέμου των ΗΠΑ, την ομάδα Carlisle 
της Πενσυλβάνιας (1999-2000), τον ΑΟ Κομάρων 
(1991-193) και τη Δόξα Ορεστιάδας (1993-95).

Τέλος, σε σχετική ανακοίνωση του Παριανού συλ-
λόγου σημειώνεται: «Ο ΑΟΠ καλωσορίζει τον νέο 
προπονητή της ανδρικής του ομάδας και του εύχεται 
κάθε επιτυχία.

Τέλος, ο έως πέρσι προπονητής της ανδρικής ομά-
δας, Δημήτρης Τριανταφυλλάκος, συνεχίζει στον 
ΑΟΠ, ως προπονητής των τμημάτων υποδομών του 
συλλόγου μας για τα οποία θα υπάρξει νεότερη ανα-
κοίνωση σχετικά με την διάρθρωση του προπονητι-
κού team των ακαδημιών μας στο ποδόσφαιρο».

Beach volley

Από τις 10 μέχρι τις 13 Αυγούστου πραγματοποιή-
θηκε το μεικτό τουρνουά beach volley, από τον ΝΟΠ 
με τη συμμετοχή 27 ομάδων και συνολικά 55 αθλη-
τών. 

Μεγάλη νικήτρια αναδείχτηκε η ομάδα των Βλαχάκη 
Σταύρου - Πάικου Σοφίας, που στον τελικό επικράτη-
σε της ομάδας των Μήττα Κων/νου - Σπανοπούλου 
Υβόννης με 2 - 1 σετ. Την τρίτη θέση κατέκτησε η ομά-
δα των Γεωργούλα Αλέξανδρου - Δάγκα Φωτεινής.

Τις απονομές έκαναν η αντιδήμαρχος Πάρου, Δώρα 
Σαρρή, ο έφορος του τμήματος beach volley του Ομί-
λου, Μανώλης Καβάλης και ο επί σειρά ετών θερμός 
υποστηρικτής του αθλήματος, Χαλκούσης Λορέντζος. 
Στους νικητές δόθηκαν μετάλλια, κύπελλα και δώρα 
και σε όλους τους αγωνιζόμενους αναμνηστικά δι-
πλώματα.

Από τον ΝΟΠ εκφράζονται ευχαριστίες σε όλους 
όσοι  βοήθησαν εθελοντικά στη διοργάνωση του 
τουρνουά και ιδιαίτερα τον κ. Σταύρο Βλαχάκη, που 
αφιέρωσε ατελείωτες ώρες στην παραλία, μεριμνώ-
ντας και για την παραμικρή λεπτομέρεια, τους ευγενι-
κούς χορηγούς, και τον δήμο Πάρου για την έμπρακτη 
στήριξη.

Τέλος, στην ανακοίνωση του ΝΟΠ σημειώνεται ακό-
μα: «Αξίζει να αναφέρουμε ότι και φέτος τα τουρνουά 
μας είναι αναγνωρισμένα από την Ε.Ο.ΠΕ. (Ομοσπον-
δία Πετοσφαίρισης) και έχουν ενταχθεί στο επίσημο 
πρόγραμμα αγώνων. Παράλληλα αυτό το καλοκαίρι ο 
Όμιλός μας είναι αναγνωρισμένος φορέας- διοργα-
νωτής αγώνων beach volley και το γήπεδο, μπροστά 
από τις εγκαταστάσεις του Ομίλου μας, είναι πιστο-
ποιημένο και πληροί τις προδιαγραφές της Ομοσπον-
δίας (…)».
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Π.-Λ. Ντομίνγκεζ - Γκ. Κασπάροβ
Θα κλείσουμε τη συζήτηση για τη 

διοργάνωση που πραγματοποιήθηκε 
στο Σεντ Λιούις των ΗΠΑ, παρουσι-
άζοντας μια ωραία στρατηγική νίκη 
του πρώην Παγκόσμιου Πρωταθλη-
τή. Οπως έχουμε αναφέρει, τη δεύ-
τερη μέρα του μπλιτς βρέθηκε σε 
καλύτερη φόρμα από τις προηγού-
μενες. Δε μένει παρά να δούμε αν 

η συμμετοχή του ά-
νοιξε την όρεξη ώστε 
να επιστρέψει στην ε-
νεργό δράση σύντομα. 
1.ε4 γ5 2.Ιζ3 δ6 3.δ4 
γxδ4 4.Ιxδ4 Ιζ6 5.Ιγ3 
α6 6.θ3 ε6 7.η4 θ6 
8.Αη2 η5!? Ριψοκίν-
δυνη κίνηση, που α-
δυνατίζει τη θέση του 
Μαύρου στην πτέρυγα 
του Βασιλιά, προκει-
μένου να εξασφαλίσει 
τα μαύρα τετράγωνα 
για τα κομμάτια του. 
9.Αε3 Ιβδ7 10.Βε2 Ιε5 
11.0-0-0 Ιζδ7 12.θ4 
Πη8 13.θxη5 θxη5 
14.Ρβ1 β5 15.α3 Αβ7 
16.Αγ1 Πγ8 17.Πθ3 

Ιη6 Ο μαύρος Βασιλιάς έχει μείνει στο κέντρο, αλλά δεν φαίνεται 
να διατρέχει άμεσο κίνδυνο. Αντιθέτως, ο Μαύρος βελτιώνει συνε-
χώς τη θέση των κομματιών του, σε αντίθεση με το Λευκό που δυ-
σκολεύεται να βρει σχέδιο. 18.Αθ1 Ιδε5 19.Πη3?! Παραχωρεί τη στή-
λη θ στα μαύρα χωρίς προφανή λόγο. 19...Αε7 20.Ια2 Πθ8 21.Πγ3 
Πxγ3 22.Ιxγ3 Βγ7 23.Αη2 Βγ4 24.Βxγ4 βxγ4 25.ζ3 Πθ2 26.Αζ1 Ιζ4 
27.Αε3 (βλ. διάγραμμα). Η υπεροχή του Μαύρου είναι προφανής. 
Με την επόμενη κίνηση βελτιώνει και το τελευταίο κομμάτι του.

27...Αδ8! 28.Πδ2? Μετά από αυτήν την αλλαγή, ο Λευκός δεν 
μπορεί να κρατήσει όλες τις αδυναμίες του. 28...Πxδ2 29.Αxδ2 
Αβ6 30.Αxζ4 ηxζ4 31.Ιγε2 Και τώρα ακολουθεί η τελική διάσπα-
ση που αναδεικνύει την υπεροχή των μαύρων κομματιών έναντι 
των λευκών. 31...δ5! 32.εxδ5 Αxδ5 33.Αη2 Ιxη4! 34.Ιxζ4 Ιε3 35.Ι-
δε2 Ιxη2 36.Ιxη2 Αxζ3 37.Ιεζ4 Ρε7 38.Ργ1 ε5 39.Ιθ4 Αε3+ 40.Ρβ1 
Αxζ4 41.Ιxζ3 Ρε6 42.β3 ε4 43.Ιδ4+ Ρδ5 44.γ3 Αε5 45.βxγ4+ Ρxγ4 
46.Ιζ5 Ρxγ3 47.Ργ1 Ρδ3 48.Ρδ1 ε3 0-1

Αρχίζει σήμερα  
το Παγκόσμιο Κύπελλο...

Σ ήμερα αρχίζει 
στην Τιφλίδα 
της Γεωργίας 
η πιο σημα-

ντική διοργάνω-
ση της φετινής 
χρονιάς, το Πα-
γκόσμιο Κύπελ-
λο 2017. Με τη 
συμμετοχή 128 
από τους ισχυ-
ρότερους σκακι-
στές του κόσμου, 
ανάμεσα στους ο-
ποίους ο Παγκό-
σμιος Πρωταθλη-
τής, Μάγκνους 
Κάρλσεν, με έ-
παθλο δύο θέ-
σεις πρόκρισης 
στο Τουρνουά 
Διεκδικητών και 
με σύστημα αγώ-
νων που δεν επι-
τρέπει λάθη και 
ανακρίβειες, δεν είναι τυχαίο ότι προσελκύει 
τα βλέμματα ολόκληρου του σκακιστικού κό-
σμου και όχι μόνο. Αλλά ας πάρουμε τα πράγ-
ματα από την αρχή...

Το Παγκόσμιο Κύπελλο διεξάγεται κάθε δύο 
χρόνια και αποτελεί προκριματική φάση του 
Παγκόσμιου Πρωταθλήματος. Δικαίωμα συμ-
μετοχής έχουν 128 παίκτες που επιλέγονται 
με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλιστεί το υ-
ψηλότερο δυνατό επίπεδο και η εκπροσώπη-
ση πολλών χωρών - μελών της Παγκόσμιας 
Ομοσπονδίας (FIDE). Αυτοί είναι ο Παγκόσμι-
ος Πρωταθλητής, οι 4 παίκτες που έφτασαν 
στα ημιτελικά του προηγούμενου Κυπέλλου, 
η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Γυναικών, ο Πα-
γκόσμιος Πρωταθλητής Νέων κάτω των 20 ε-
τών, 18 παίκτες που καταλαμβάνουν τις πρώ-
τες θέσεις στους πίνακες κατάταξης της FIDE, 
92 παίκτες από Ηπειρωτικά Πρωταθλήματα, 1 
παίκτης από την Ενωση Επαγγελματιών Σκα-
κιστών, 6 παίκτες που προτείνονται από τον 
Πρόεδρο της FIDE και τους διοργανωτές και 
3 παίκτες από διαδικτυακές διοργανώσεις ε-
γκεκριμένες από τη FIDE.

Οι παίκτες αγωνίζονται με σύστημα νοκ ά-
ουτ διπλών συναντήσεων. Στον 1ο γύρο συμ-
μετέχουν και οι 128, στο 2ο περνούν 64 και 
φτάνουμε μέχρι τον 7ο γύρο (τελικό), στον ο-
ποίο έχουν απομείνει μόνο δύο παίκτες. Το 

ματς του τελικού αποτελείται από 4 συναντή-
σεις και οι συμμετέχοντες έχουν ήδη κερδί-
σει, όπως είπαμε, την πρόκριση στο Τουρ-
νουά Διεκδικητών, από το οποίο θα προκύ-
ψει ένας νικητής που θα αντιμετωπίσει τον 
Παγκόσμιο Πρωταθλητή σε ματς 12 παρτί-
δων. Ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής, αν και έ-
χει το δικαίωμα συμμετοχής στο Κύπελλο, 
συνήθως δεν το ασκεί, αφού δεν έχει κάτι 
να κερδίσει από αυτό: η συμμετοχή του στο 
ματς με τον διεκδικητή είναι ήδη εξασφαλι-
σμένη. Φέτος όμως ο Μ. Κάρλσεν επέλεξε 
να πάρει μέρος στη διοργάνωση, αφού, όπως 
δηλώνει ο ίδιος, είναι υποστηρικτής του συ-
γκεκριμένου συστήματος αγώνων. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι από τους 128 συμμετέχοντες 
μόνο δύο είναι γυναίκες, η Παγκόσμια Πρω-
ταθλήτρια Γυναικών, Χου Γιφάν, και η Πρω-
ταθλήτρια Ευρώπης Γυναικών, Νανά Τζαγκνί-
τζε από τη Γεωργία, που προτάθηκε από τους 
διοργανωτές.

Τη χώρα μας στη φετινή διοργάνωση θα εκ-
προσωπήσει ο Δημήτρης Μαστροβασίλης, μέ-
λος της Εθνικής Ομάδας και παίκτης της ΕΣ 
Θεσσαλονίκης, που προκρίθηκε από το Ατο-
μικό Πρωτάθλημα Ευρώπης, στο οποίο κατέ-
λαβε την 20ή θέση. Στον 1ο γύρο αντιμετω-
πίζει τον Ιβάν Τσεπαρίνοβ από τη Βουλγαρία. 
Του ευχόμαστε καλή επιτυχία!

Ενα εύκολο 
πρόβλημα 

έχουμε για 
σήμερα. 

Παίζουν τα 
λευκά και 

κερδίζουν, 
προσέχοντας 

όμως μην 
πέσουν στην 

παγίδα των 
μαύρων

 l Ολοκληρώνεται σήμερα 
το 25ο τουρνουά του ΕΟ-
ΑΟ «Φυσιολάτρης» Νίκαι-
ας, στο οποίο έχουν ενσωματωθεί το 27ο Α-
νοιχτό Πρωτάθλημα Ελλάδας και το 20ό Α-
νοιχτό Πρωτάθλημα Γυναικών Ελλάδας. Με-
τά τον 5ο γύρο προηγείται με 5 β. ο Γ. Σταθό-
πουλος και ακολουθούν με 4,5 β. οι Γ. Νικο-
λαΐδης, Χ. Αλεξιάδης, Γ.-Α. Κουσκούτης και 
Θ. Καραγιάννης. Πρώτη γυναίκα η Ευγ. Τσι-
βελεκίδου με 3,5 β. και ακολουθούν οι Αμ. 
Κουτσίδη και Ευ. Μάκκα με 3 β.

 l Ανάμεσα σε τρία τουρνουά έχουν να επι-
λέξουν την επόμενη βδομάδα οι κάτοικοι της 
πρωτεύουσας που επέστρεψαν από τις δια-
κοπές τους: Το 9ο «Παπαναστάσιο» που δι-
οργανώνει ο ΣΟ Περιστερίου (4-10/9, πλη-

ροφορίες Ι. Λαπατάς τηλ. 
6947156137), το 1ο Διε-
θνές «Θωμάς Γεωργίου» 

που διοργανώνεται παράλληλα με κλειστό 
τουρνουά για νόρμες GM/IM (4-11/9, πληρο-
φορίες Π. Νικολαΐδης τηλ. 6981796044) και 
το 1ο «Λάζαρος Δρεπανιώτης» του ΣΟ Καλ-
λιθέας (4-12/9, πληροφορίες Μ. Στεφανίδη 
τηλ. 6946046683).

 l Αύριο Δευτέρα αρχίζει το 4ο Φθινοπωρι-
νό Νεανικό Τουρνουά που διοργανώνει ο ΣΟ 
Νέας Φιλαδέλφειας. Το τουρνουά απευθύ-
νεται σε νέους μέχρι 16 ετών και θα σταλεί 
για εθνική αξιολόγηση. Δεν υπάρχει παράβο-
λο συμμετοχής. Για πληροφορίες μπορείτε 
να επικοινωνείτε με τους Γ. Παπαδημητρίου 
(6977164249) και Ντ. Σερετάκη (6972571596).

ΛΥΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
1.Πε6 Αxε6 [1...Βδ8 2.Ιε4] 2.δxε6+ Ρε7 3.Βθ4 Βε5 4.Ιδ5+ Ρxε6 

5.Ιxζ6+ Ρδ6 6.Βxθ7 Βxζ6 [6...Ργ5 7.Βxβ7] 7.Βxβ7 Βδ4 8.Βxα8 1-0

e - mail επικοινωνίας: skaki@rizospastis.gr

Στιγμιότυπο από τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2015
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