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Επιπλέον, η ΑΑΔΕ βρίσκεται σε προχωρημέ-
νες συζητήσεις με την Airbnb και άλλες πλατ-
φόρμες (Booking, HomeAway κλπ), ώστε να 
συναφθούν πρωτόκολλα συνεργασίας και να 
προχωρήσουν οι εφοριακοί σε διασταυρώσεις. 
Σε περίπτωση που οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ εντοπίσουν 
ακίνητα που αξιοποιούνται για βραχυχρόνια μίσθωση 
χωρίς να έχουν δηλωθεί, οι παραβάτες θα τιμω-
ρούνται με πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ.

Σημειώνουμε ότι οι διαχειριστές ακινήτων βραχυ-
χρόνιας μίσθωσης θα πρέπει να δηλώσουν στην ηλε-
κτρονική εφαρμογή Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Δια-
μονής και στο αντίστοιχο Μητρώο Ακινήτων τόσο τα 
ακίνητα όσο και τα εισοδήματα που εισπράττουν από 
αυτά. Η διαδικασία γίνεται μπαίνοντας στην ιστοσε-
λίδα της ΑΑΔΕ (www.aade.gr) με τους προσωπικούς 
κωδικούς των διαχειριστών ακινήτων στο TAXISnet. 
Η καταχώριση στο Μητρώο πραγματοποιείται ανά 
εκμισθούμενο ακίνητο. Η διαδικασία λήψης Αριθμού 
Μητρώου Ακινήτων (ΑΜΑ) ολοκληρώνεται άμεσα και 
αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο.

Προθεσμίες
Οι προθεσμίες για να δηλωθούν τα εν λόγω ακίνητα 

και τα εισοδήματα που εισπράττονται από τη βραχυ-
χρόνια μίσθωσή τους έχουν ως εξής:

- Οι βραχυχρόνιες μισθώσεις που έχουν συνα-
φθεί από την 1η Ιανουαρίου 2018 έως και τις 
30 Αυγούστου, οι διαχειριστές έχουν υποχρέ-
ωση έως τις 30 Νοεμβρίου αφενός να εγγραφούν 
στο Μητρώο Ακινήτων και αφετέρου να υποβάλουν 
συγκεντρωτική, ανά ακίνητο, Δήλωση Βραχυχρόνιας 
Διαμονής για όλες τις βραχυχρόνιες μισθώσεις του 
οκταμήνου.

- Οι βραχυχρόνιες μισθώσεις που συνάπτονται 
από τις 31 Αυγούστου και μετά οι Δηλώσεις 
Βραχυχρόνιας Διαμονής θα πρέπει να υποβάλ-
λονται έως τις 20 του επόμενου μήνα από την 
ημερομηνία αναχώρησης του μισθωτή από το ακίνητο.

Η τελευταία απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώρ-
γου Πιτσιλή για τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων, στο 
πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού, προβλέπει 
ότι για καθένα ακίνητο δύναται να ορίζονται περισσό-
τεροι του ενός «Διαχειριστές», με την προϋπόθεση ότι 
καθένας εξ αυτών δραστηριοποιείται σε διαφορετική 
ψηφιακή πλατφόρμα. Επίσης, διευκρινίζεται πως σε 
περίπτωση ακύρωσης της βραχυχρόνιας μίσθωσης και 
όταν βάσει πολιτικής ακύρωσης προβλέπεται καταβο-
λή ποσού μισθώματος από τον μισθωτή, υποβάλλεται 
αρχική «Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής» έως τις 20 
του επόμενου μήνα από την ακύρωση.

Υπενθυμίζεται ότι υποχρέωση να εγγραφούν στο 
Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής δεν έχουν 

όσοι εκμισθώνουν το ακίνητό τους για βραχυχρόνια 
μίσθωση χωρίς να αξιοποιούν κάποια από τις ψηφι-
ακές πλατφόρμες τύπου Airbnb. Οι μισθώσεις αυτής 
της κατηγορίας δηλώνονται με Δήλωση Πληροφορια-
κών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας.

Πρόθυμη να βοηθήσει η Airbnb
Έτοιμη να βοηθήσει στη λειτουργία της πλατφόρμας 

της ΑΑΔΕ για τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων, δη-
λώνει η Airbnb. 

Η εταιρία τονίζει ότι, σε συνεργασία με το 
υπουργείο Οικονομικών, θα ενισχύσει την 
προώθηση της πλατφόρμας, διευκολύνοντας 
τους οικοδεσπότες ως προς την προσαρμογή 
τους στους νέους κανονισμούς. Μόνο τον προ-
ηγούμενο χρόνο υπολογίζεται πως 1.400.000 χρή-
στες της Airbnb επισκέφθηκαν την Ελλάδα, αριθμός 
που δείχνει τη μεγάλη διείσδυση των βραχυχρόνιων 
μισθώσεων στην ελληνική αγορά ακινήτων.

Στην ανακοίνωσή της η εταιρία υποστηρίζει πως η 
κοινότητα της Airbnb ενίσχυσε την τοπική οικονομία 
κατά 750.000.000 ευρώ, τα οποία περιλαμβάνουν τα 
έσοδα από τις ενέργειες του διαμοιρασμού κατοικί-
ας, καθώς και τις δαπάνες των φιλοξενουμένων. Όσοι 
νοίκιασαν τα ακίνητά τους έλαβαν κατά μέσο όρο 
2.850 ευρώ σε εισπράξεις, ενώ η μέση καταχώριση 
κατοικίας είχε 28 διανυκτερεύσεις, τουτέστιν λιγότερο 

από τρεις διανυκτερεύσεις ανά μήνα.

Ανησυχία στους ξενοδόχους
Η έναρξη λειτουργίας του «Μητρώου Ακινήτων 

Βραχυχρόνιας Διαμονής» χαρακτηρίζεται αυτονόητο 
από τους ξενοδόχους, οι οποίοι εκτιμούν ότι δεν φτά-
νει για να λύσει ένα υπαρκτό και μεγάλο πρόβλημα.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομο-
σπονδίας Ξενοδόχων, Γρηγόρη Τάσιο, η αύξηση των 
αφίξεων επισκεπτών στη χώρα μας δεν αποτυπώνεται 
στις διανυκτερεύσεις των ξενοδοχείων, καθώς η δια-
φορά αυτή «χάνεται» μέσα στην «γκρίζα» πραγματι-
κότητα των βραχυχρόνιων μισθώσεων, την ώρα που 
τα ελληνικά ξενοδοχεία δίνουν καθημερινή μάχη για 
να κρατηθούν όρθια μέσα σε συνθήκες ασφυκτικής 
υπερφορολόγησης. 

Οι ξενοδόχοι υποστηρίζουν πως χρειάζεται περαι-
τέρω ρύθμιση της συγκεκριμένης δραστηριότητας και 
εντατική εποπτεία της εφαρμογής του νόμου ώστε να 
εκλείψει η ασυδοσία και να μη μείνουν οι καλές προ-
θέσεις στα χαρτιά.

Τι ισχύει για τον ΦΠΑ στα Airbnb
Aπαλλάσσονται από τον ΦΠΑ οι βραχυχρόνιες μι-

σθώσεις ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του 
διαμοιρασμού, (τύπου Airbnb), υπό τον όρο ότι κατά 
τη διάρκεια της μίσθωσης δεν παρέχονται από μέρους 
του εκμισθωτή πρόσθετες υπηρεσίες προς τους μι-
σθωτές, ανάλογες με τις παρεχόμενες στον ξενοδοχει-
ακό ή παρόμοιο τομέα, όπως υπηρεσίες καθαριότητας, 
περισυλλογής απορριμμάτων, αντικατάστασης κλινο-
σκεπασμάτων και λοιπών οικιακών ειδών, βοηθητικού 
προσωπικού και λοιπές υπηρεσίες για την περιποίηση 
των πελατών.

Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατά-
ξεων περί ΦΠΑ για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινή-
των (τύπου Aibnb), παρέχει με εγκύκλιό της η Ανεξάρ-
τητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Στην εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι «η απλή παροχή 
κλινοσκεπασμάτων δεν θεωρείται ως πρόσθετη πα-
ροχή υπηρεσίας, συνεπώς δεν ασκεί επιρροή στην 
απαλλαγή από τον ΦΠΑ. Ομοίως, το γεγονός ότι στην 
αξία του μισθώματος περιλαμβάνονται και λοιπές πα-
ροχές κοινής ωφέλειας, όπως το ηλ. ρεύμα, η ύδρευ-

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, Stradale cafe | ΝΑΟΥΣΑ: Σαραντινού Μαργαρίτα,  Σ/Μ Σπυριδούλα, 
Αρτοποιείο Ραγκούση, Αρτοποιείο Μπατίστα, Αρτοποιείο Τσουνάκη, Μπαρμπαρίγου 
Ευαγγελία χρωματοπωλείο, «Ηλεκτρουδραυλική» Τσουνάκης Αντώνης | ΑΓ. ΑΠΟΣ-

ΤΟΛΟΙ: Πρατήριο καυσίμων «Ελίν» Τσαλίκης, Αρτοποιείο «Ραγκούσης» | ΥΣΤΕΡΝΙ: 
Ξυλόφουρνος | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ: Αρτοποιείο «η Παράδοση», Σ/Μ Ανδρέας Καβάλης | 
ΜΑΡΜΑΡΑ: Φούρνος Γ. Φραντζής «Γεύσεις από ζάχαρη & αλεύρι» | ΜΑΡΠΗΣΣΑ: 
Σ/Μ ΑΒ, Ζαχαροπλαστείο Νικήτας, Σ/Μ Μαρινόπουλος, φούρνος «Δήμητρα» | ΛΟΓΑ-
ΡΑΣ: Πρατήριο άρτου «Υρία» | ΔΡΥΟΣ: Σ/Μ Ανουσάκης | ΑΛΥΚΗ: Σ/Μ Παρούσης, 

Νικολέτα Χανιώτη, Σαρρής Παναγιώτης, Παραδοσιακός Φούρνος της Αγκαιριάς | ΚΩΣ-
ΤΟΣ: Καφενεία Π. Ρούσσου, Τ. Ρούσσου | ΛΕΥΚΕΣ: Αρτοποιείο Στρατή, Κατάστημα 

«Γιούλη» | ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: Nautica cafe - Μωράκης

Έτος 70ο, Νέα Περίοδος, Έτος ίδρυσης 1945

Κωδικός Εντύπου 3233, Αρ.Φύλλου 469

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

Πρώτο θέμα

Airbnb, Booking, κλπ…
στη δαγκάνα της εφορίας
Στη «δαγκάνα» της εφορίας πέφτουν πλέον τα εισοδήματα από τη βραχυχρόνια 
ενοικίαση ακινήτων μέσα από διαδικτυακές πλατφόρμες όπως η Airbnb, καθώς 
η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ενεργοποίησε την ηλεκτρονική 
υποβολή Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής και το Μητρώο Ακινήτων 
Βραχυχρόνιας Διαμονής. 
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ση, η τηλεφωνία, το ίντερνετ και οι κοινόχρηστες 
δαπάνες, που ως χρεώσεις επιβαρύνουν τον εκμι-
σθωτή και στη συνέχεια μετακυλίονται στον μισθωτή, 
δεν αποτελεί πρόσθετη παροχή υπηρεσιών κατά την 
ανωτέρω έννοια και συνεπώς επίσης δεν επηρεάζεται 
η εφαρμογή της απαλλαγής. Αυτονόητο είναι ότι στο 
πλαίσιο αυτό δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του 
ΦΠΑ που επιβαρύνει τις ανωτέρω δαπάνες του εκμι-
σθωτή ή άλλες που αφορούν στο ακίνητο (όπως για 
εργασίες επισκευής ή συντήρησης του ακινήτου)».

Στην εγκύκλιο διευκρινίζονται ακόμη τα ακόλουθα:
- Για λόγους ίσης μεταχείρισης, απαλλάσσονται επί-

σης από τον ΦΠΑ οι βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινή-
των οι οποίες ενεργούνται με τους όρους που προα-
ναφέρθηκαν, αλλά δεν διενεργούνται μέσω ψηφιακών 
πλατφορμών, καθώς η χρήση ή μη του διαδικτύου δεν 
αποτελεί κριτήριο για την εφαρμογή της απαλλαγής 
από τον ΦΠΑ.

- Σε περίπτωση, που κατά τη διάρκεια της βραχυχρό-
νιας μίσθωσης του ακινήτου (εντός ή εκτός του πλαι-
σίου της οικονομίας του διαμοιρασμού) παρέχονται εκ 
μέρους του εκμισθωτή και πρόσθετες υπηρεσίες για 
την περιποίηση των πελατών, οι οποίες είναι αντίστοι-
χες με τις παρεχόμενες στον ξενοδοχειακό ή παρό-
μοιο τομέα, το συνολικό αντίτιμο που καταβάλλεται 
δεν απαλλάσσεται, αλλά υπάγεται στον ΦΠΑ. Θεω-
ρείται ότι πρόκειται για παροχή υπηρεσιών διαμονής, 
οι οποίες υπόκεινται στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 
(13%), με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των σχετικών 
δαπανών.

Τι είναι η Airbnb
Η Airbnb είναι ιστοσελίδα καταχώρησης, εύρεσης 

και ενοικίασης καταλυμάτων, η οποία ιδρύθηκε τον 
Αύγουστο του 2008 στο Σαν Φρανσίσκο της Καλι-
φόρνια.

Πρόκειται για μια ηλεκτρονική πλατφόρμα, που 
φέρνει σε επικοινωνία τον οικοδεσπότη με τον πελάτη, 

ενώ είναι ταυτόχρονα υπεύθυνη για την διεκπεραίω-
ση της διαδικασίας της κράτησης. Η συναλλαγή, κατά 
την οποία ο επισκέπτης πληρώνει το εκάστοτε ποσό με 
πιστωτική ή άλλη κάρτα, γίνεται μέσω της πλατφόρ-
μας. Ο οικοδεσπότης παραλαμβάνει το ποσό μόλις 24 
ώρες μετά την άφιξη του φιλοξενούμενού του, έτσι 
ώστε να είναι σίγουρο ότι ο τελευταίος παρέλαβε το 
κατάλυμα, όπως συμφωνήθηκε. Τα έσοδα της εταιρίας 
προέρχονται από το ποσοστό που κρατάει εκείνη από 
κάθε κράτηση που γίνεται.

Η Airbnb προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία καταλυ-
μάτων (διαμέρισμα, κάστρο, βίλα κ.α.), ανάλογη με το 
μέγεθος της κοινότητας των χρηστών της, που υπό-

σχονται μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες. 

Η ιστορία της Airbnb
Η ονομασία Airbnb είναι ακρωνύμιο του αρχικού 

ονόματος Airbedandbreakfast. Η αρχική ιδέα γεννή-
θηκε, όταν τον Οκτώβριο του 2007 έλαβε χώρα στο 
Σαν Φρανσίσκο ένα διεθνές συνέδριο σχεδιαστών. 

Οι τότε συγκάτοικοι Gebbia και Chesky, καθώς δεν 
μπορούσαν να πληρώσουν το ενοίκιο του διαμερί-
σματός τους, αποφάσισαν να μετατρέψουν το σαλόνι 
τους σε ξενώνα bed and breakfast, προσφέροντας σε 
τρεις συμμετέχοντες του συνεδρίου στέγη, φουσκωτά 
στρώματα (αέρα) και σπιτικό πρωινό έναντι πληρωμής.

Πρώτο θέμα

Πλατεία Μ. Μαυρογένους, Παροικιά

6942 424290

22840 27969
sgratsias@hotmail.com

Σταύρος Μ. Γρατσίας
Χειρουργός Ουρολόγος

Ανδρολόγος

Εξειδίκευση στη Ροµποτική Ουρολογία
Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden

Γενική & Λαπαροσκοπική Χειρουργική
Χειρουργική Μαστού

Συνεργασία µε ιδιωτικές κλινικές

Πλατεία Μ. Μαυρογένους, Παροικιά

6974 301152

22840 27969
alexia.saridaki@yahoo.com 

Αλεξία Σαριδάκη
Γενική Χειρουργός MD, MSc

ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ
ΧΡΟΝΙΑΚάθε χρόνο η «Φωνή της Πάρου» µε την έναρξη της σχολικής χρονιάς

ενηµερώνει µέσα από ειδικό αφιέρωµα τους αναγνώστες της
για θέµατα γύρω από την παιδεία και τις ανάγκες που προκύπτουν.

Εκµεταλλευτείτε τις εκδόσεις
της νέας σχολικής χρονιάς
και προβληθείτε µε έκπτωση έως 65%
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Καταγγελία 
από PAWS

Στα τέλη Ιουλίου έγινε από ιδιώτες στην Πάρο, ερα-
νική εκδήλωση με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων 
για τον «Σύλλογο Προστασίας Ζώων Πάρου - PAWS».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του παραπάνω συλλόγου: 
«η εκδήλωση αυτή πραγματοποιήθηκε χωρίς προη-
γούμενη ενημέρωση του Συλλόγου μας, ούτε πρό-
σκληση για την παρουσία μας αλλά και χωρίς την 
άδειά μας! Ενώ μέχρι σήμερα, δεν μας έχουν ακόμα 
αποδοθεί τα χρήματα που μαζεύτηκαν σε αυτή την 
εκδήλωση.

Όπως πληροφορηθήκαμε από συμμετέχοντες στην 
εκδήλωση αυτή, συγκεντρώθηκε ένα αρκετά σημα-
ντικό ποσό, από ανυποψίαστους συμπολίτες μας, με 
πλήρη άγνοια του Συλλόγου μας πριν και μετά 
την εκδήλωση. Το αποτέλεσμα είναι ότι ενώ οι πα-
ρευρισκόμενοι προσέφεραν χρήματα για τον 
Σύλλογο PAWS, ο Σύλλογός μας δεν γνωρίζει 
ακόμα σήμερα το ακριβές ποσό που συγκεντρώ-
θηκε. 

Η πληροφόρηση για την εκδήλωση προέκυψε από 
κοινωνική ενημέρωση παρευρεθέντων προς μέλη του 
Συλλόγου μας. Με την εύλογη απορία όλων βέβαια, 
για την πλήρη απουσία και μη εκπροσώπηση του Συλ-
λόγου PAWS στην εκδήλωση αυτή. 

Επίσης, η διοργάνωση της ερανικής εκδήλωσης 
επιβεβαιώθηκε και από τους ίδιους τους διοργανω-
τές της, οι οποίοι όμως δεν εξήγησαν ικανοποιητι-
κά τον λόγο για τον οποίο αυτή διεξήχθη, χωρίς την 
γνώση, έγκριση και παρουσία του Συλλόγου μας σε 
αυτήν. Αν και στις προσκλήσεις που οι διοργανωτές 
έστειλαν ηλεκτρονικά από τα τέλη Ιουνίου (!) στους 
προσκεκλημένους τους, αναφερόταν ο πλήρης τίτλος 
του Συλλόγου μας ως μελλοντικός αποδέκτης των 
όποιων δωρεών τους!

Με αφορμή το συμβάν αυτό, ενημερώνονται όσοι 
επιθυμούν να οργανώσουν εκδηλώσεις που συνδέ-
ονται με το Σύλλογο μας, να εξασφαλίζουν εκ των 
προτέρων την έγγραφη έγκριση και νόμιμη εκπροσώ-
πηση του Συλλόγου PAWS σε αυτές. Ενώ παράλλη-
λα, όσοι από τους συμπολίτες μας παρευρίσκονται σε 
παρόμοιες εκδηλώσεις, οφείλουν να επιβεβαιώνουν 
την κατά τα ανωτέρω εγκυρότητα της εκάστοτε εκδή-
λωσης σε συνεργασία και συνεννόηση με το Σύλλογό 
μας. 

Ο Σύλλογός μας εκτιμά ιδιαίτερα πρωτοβουλίες ιδι-
ωτών με σκοπό την οικονομική ενίσχυση του PAWS, 
υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι θα εξασφαλίζεται 
εγκαίρως η εκ των προτέρων έγκριση και νόμιμη εκ-
προσώπηση του Συλλόγου PAWS σε αυτές».

Απάντηση  
Κ.Υ. Πάρου

Ο πρόεδρος της διοικούσας επιτροπής του Κ.Υ. 
Πάρου, Σπυρίδων Λάβδας, σχετικά με ανάρτηση που 
υπήρξε σε σελίδα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιοποί-
ησε την παρακάτω ανακοίνωση:

«Αναγνώσαμε στην ιστοσελίδα της κ. Στέλλας Κυ-
πριώτη ένα κείμενο που πραγματικά είναι θλιβερό, 
αναληθές, συκοφαντικό και ύποπτο. Αναφέρεται σε 
ένα περιστατικό που οι γιατροί υπηρεσίας επέδειξαν 
μια απάνθρωπη συμπεριφορά, γιατί δήθεν το παιδί 
στο οποίο αναφέρεται η συγκεκριμένη κυρία ήταν 
τσιγκανάκι.

Θα πρέπει να μάθει τόσο αυτή και όσοι ενδεχομέ-
νως κρύβονται από πίσω της ότι το χρώμα, η φυλή 
και η κοινωνική διαστρωμάτωση δεν παίζουν κανένα 
ρολό στην αντιμετώπιση των περιστατικών, καθόσον 
η ανθρώπινη προσέγγιση των γιατρών μας δεν έχει 
κανένα τέτοιο κριτήριο

Το συγκεκριμένο περιστατικό εισήχθη στο ΚΥ την 
9/8/2018 και 10: 30 ώρα και αμέσως επελήφθη του 
περιστατικού τόσο ο εφημερεύων γιατρός παθολόγος 
κ. Ευριπίδης Καρακώστας όσον και η κ. Γεωργία Κα-
τσαμάκα παιδίατρος, γιατροί που κοσμούν το κέντρο 
μας. Αντιμετώπισαν το περιστατικό με την αγάπη και 
το ενδιαφέρον που δείχνουν κάθε φορά και αγόγγυ-
στα προσπάθησαν για την διαπίστωση του τι ακριβώς 
συμβαίνει. Η μπαταρία που υποτίθεται ότι είχε κατα-
πιεί το παιδάκι αυτό όπως αναφέρει η κ. Κυπριώτη 
αποτελεί αποκύημα της φαντασίας της και προφανώς 
θα είχε ελλιπή η στρεβλωμένη ενημέρωση.

Αφού λοιπόν διαπιστώθηκε το τι ακριβώς συμβαίνει, 
διακομίστηκε σε νοσοκομείο των Αθηνών και συγκε-
κριμένα στο νοσοκομείο παίδων Αγία Σοφία. Θα πρέ-
πει ακόμη να προσθέσω ότι το περαστικό αφορούσε 
άρρεν 10 μηνών,  το οποίο είχε κάνει κατάποση ξένου 
αντικείμενου. Θα πρέπει ακόμη για να ενημερωθεί η 
ενδιαφερομένη ότι αφαιρέθηκε το αντικείμενο και το 
παιδάκι σήμερα χαίρει άκρας υγείας .

Θα επαναλάβω λοιπόν ότι είναι θλιβερό να υπάρ-
χει μια επιθετική εχθρική και αναληθής συμπεριφορά 
εναντίον του ΚΥ και το χειρότερο να είναι αναίτια να 
παραβιάζει κάθε ηθικό κανόνα και να παραποιεί σκαν-
δαλωδώς την αλήθεια.

Κυρία Κυπριώτη,
Θα επισημάνω ότι το ΚΥ Πάρου μέσα από τις αντι-

κειμενικές αδυναμίες του λειτουργεί με τρόπο που 
δικαιολογημένα εισπράττει την ευαρέσκεια των συ-
μπολιτών μας και όχι μόνο, γι αυτό και οφείλω να 
αποδώσω τιμή και ευγνωμοσύνη στους γιατρούς μας, 
που υπερβαίνουν εαυτούς και τιμούν με τη σειρά τους 
το κέντρο μας και την αποστολή τους».

Δικογραφία 
για απάτη

Στις 31/8/2018 καταγγέλθηκε στο Αστυνομικό 
Τμήμα Πάρου περιστατικό εξαπάτησης ιδιοκτήτριας 
επιχείρησης, μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, με το 
πρόσχημα της επιδοτούμενης επιχειρηματικής δρα-
στηριότητας. 

Συγκεκριμένα, άγνωστος προσποιούμενος στέλεχος 
τραπεζικού υποκαταστήματος κάλεσε τηλεφωνικά ιδι-
οκτήτρια καταλυμάτων και την έπεισε να καταθέσει 
σε συγκεκριμένο τραπεζικό λογαριασμό το χρηματικό 
ποσό των 5.000 ευρώ, με σκοπό τη χορήγηση επιδό-
τησης πολλαπλάσιου ύψους.

Αγκυροβόλιο 
Νάουσας

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Πάρου, Εμ. Μαλαματέ-
νιος, σχετικά με δημοσίευμα για την ύδρευση στη μα-
ρίνα της Νάουσας, έκανε την ακόλουθη ανακοίνωση:

«Σε συνέχεια δημοσιευμάτων που αφορούν την 
ύδρευση των σκαφών στο αγκυροβόλιο της Νάου-
σας, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι ο έλεγχος από 
τους υπαλλήλους του Δήμου και εμένα προσωπικά 
είναι συνεχής και σε καμία περίπτωση δεν γίνεται 
ανεξέλεγκτη κατανάλωση. 

Τα σκάφη που είναι αγκυροβολημένα είναι καταγε-
γραμμένα και όποια κατανάλωση εκ μέρους τους σε 
νερό και ρεύμα χρεώνεται βάσει των αποφάσεων του 
Δημοτικού Συμβουλίου (αρ. 171/2017 & 236/2018), 
στις οποίες καθορίζονται σαφώς τα τέλη ύδρευσης 
και ηλεκτροφωτισμού.

Για την ύδρευση υπάρχουν δέκα (10) συσκευές 
παροχής νερού παλαιού τύπου στις οποίες η πληρω-
μή γίνεται με χρήση κάρτας POS ή μέσω τραπεζικής 
κατάθεσης και πέντε (5) συσκευές νέας τεχνολογίας 
στις οποίες η πληρωμή γίνεται με προπληρωμένες 
κάρτες.

Μόλις τη προηγούμενη εβδομάδα μετά από επιτό-
πιο έλεγχο η τεχνική υπηρεσία διέκοψε τη παροχή 
νερού σε τουριστικό σκάφος που τροφοδοτούσε με 
μη σύννομο τρόπο τις δεξαμενές του. Οι έλεγχοι θα 
συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της τουριστικής 
περιόδου προκειμένου να επιτραπεί η σωστή και σύν-
νομη λειτουργία των συσκευών παροχής (pillars) κα-
θώς και να διασφαλιστούν τα έσοδα του Δήμου που 
προκύπτουν από αυτή».
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Καταστροφές…

Στις 23/8/2018 πραγματοποιήθηκε τοποθέτηση πι-
νακίδων σήμανσης στα «Ρέματα» και τους «Χείμαρ-
ρους» της Παροικιάς, από την Τεχνική Υπηρεσία του 
δήμου, με την παρουσία μέλους της επιτροπής ονομα-
τοδοσίας Παροικιάς.

Σύμφωνα με την καταγγελία μέλους της επιτρο-
πής ονοματοδοσίας: «Στις 24/8/2018 παρατηρήθηκε 
το φαινόμενο της αφαίρεσης τριών πινακίδων του 
«ΡΕΜΑ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ», για αγνώστους λόγους 
και συγκεκριμένα στις περιοχές «Παλαιό Παγοποιείο», 
«Άγιος Δημήτριος», «Κλήματα».

Ο νόμος υπ.αρ.3463 στο άρθρο 213 ορίζει μεταξύ 
άλλων ότι (…) οι κύριοι ή κάτοχοι ακινήτων υποχρε-
ούνται να ανέχονται την τοποθέτηση ενδεικτικών πι-
νακίδων για την κυκλοφορία και την ονοματοθεσία 
οδών και πλατειών (…). Με τις ανάλογες κυρώσεις 
που ορίζει η νομοθεσία για τους παραβάτες. Οι πινα-
κίδες οι συγκεκριμένες δηλώνουν το «ΡΕΜΑ» για να 
το έχουμε κατά νου σε περίπτωση πλημμύρας και να 
μην εναποθέτουμε τα σκουπίδια μας, να μην παρκά-
ρουμε τα αυτοκίνητα μας, κλπ. 

Τώρα ο συγκεκριμένος συμπολίτης μας που γνω-
ρίζουμε ποιος είναι καλά θα κάνει να τις ξανατοπο-
θετήσει. (…με παρέσυρε το ρέμα, μάνα μου δεν είναι 
ψέμα…).

Εμπορικός 
λιμένας

Ανοίγει ο δρόμος για την κατασκευή του εμπορικού 
λιμένα Πάρου σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του 
δήμου Πάρου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση: «Ένα σημαντικό βήμα 
για την υλοποίηση ενός μεγάλου έργου υποδομής 
στην Πάρο, επιτελέστηκε με την εξασφάλιση της χρη-
ματοδότησης των μελετών της Α’ Φάσης του νέου 
εμπορικού λιμένα Πάρου, στην περιοχή ΚΑΜΙΝΑΚΙ 
της Μάρπησσας.

Με την υπ. αρ.πρωτ. 72110/03-07-2018 απόφαση 
του Αν.Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, εντάχθη-
κε στο ΠΔΕ 2018 και στην ΣΑΜ 090, το έργο «ΠΡΟ-
ΓΡΑΜ/ΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΠΡΟΚΑΤΑΡ/ΚΗ ΕΚΘΕΣΗ) ΝΕΟΥ 
ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΡΟΥ ΟΡΙΣΤ. ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ Α’ΦΑΣΗΣ 
ΚΑΙ ΣΥΝΑΦ.ΜΕΛΕΤΕΣ», προϋπολογισμού 1.250.000 
ευρώ. Το αντικείμενο της μελέτης αφορά την εκπόνη-
ση των οριστικών μελετών των έργων της Α’ Φάσης 
και συναφών μελετών των νέων έργων του Νέου Λι-
μένα Πάρου, ήτοι την οριστική μελέτη λιμενικών έρ-
γων, τη μελέτη εφαρμογής Ηλεκτρομηχανολογικών 
Εγκαταστάσεων, την οριστική μελέτη υδραυλικών έρ-
γων, μελέτες Τοπογραφίας, Γεωτεχνικές μελέτες και 
έρευνες, κλπ.

Ως φορέας υλοποίησης προτάθηκε το Υπουργείο 
Υποδομών και Μεταφορών/ ΓΓΥ και ειδικότερα ως 
προϊσταμένη αρχή η Δ/νση Λιμενικών Υποδομών 
(Δ20) και ως διευθύνουσα υπηρεσία το τμήμα Μελε-
τών και Προγραμματισμού (Δ20/α) αυτής.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια της υπ.αρ. 
71/10/15-12-2017 απόφασης της Επιτροπής Σχε-
διασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.), με τη οποία 
γνωμοδότησε θετικά επί του Προκαταρκτικού Προσ-
διορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ) του 
Προγραμματικού Σχεδίου Νέου Εμπορικού Λιμένα 
Πάρου στη Θέση Καμινάκι.

Ο Δήμος Πάρου και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, 
τα τελευταία τρία (3) χρόνια με συνεχείς ενέργειες 
και παρεμβάσεις, συνέβαλλαν αποφασιστικά ώστε το 
έργο αυτό, είκοσι δύο χρόνια (1996) μετά την έναρ-
ξη της μελέτης του με φορέα το Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, να μπει 
σε τροχιά υλοποίησης με τελικό προϋπολογισμό που 
ανέρχεται σε 16.100.000 ευρώ και προϋπολογισμό 
της Α’ Φάσης σε 7.200.000 ευρώ. Η θέση ΚΑΜΙΝΑΚΙ 
της Δ.Κ. Μάρπησσας θεωρήθηκε η καταλληλότερη 
σε σχέση με την προσβολή από κυματισμούς, την επί-
δραση στο φυσικό περιβάλλον, τη λειτουργικότητα, 
την απουσία συγκρουόμενων και αλληλοαναιρούμε-
νων δραστηριοτήτων και την αποδοχή από τους κα-
τοίκους. Η σκοπιμότητα του έργου έγκειται στη δυνα-
τότητα εξυπηρέτησης της σημερινής και μελλοντικής  
εμπορικής κίνησης, που μέχρι σήμερα γίνεται από το 
λιμένα της Παροικιάς μαζί με άλλες χρήσεις και ο 
οποίος λειτουργεί κυρίως ως επιβατικός. 

Η κατασκευή του νέου εμπορικού λιμένα, αναμένε-
ται να ανακουφίσει τον αστικό ιστό της πόλης, από 
την φόρτιση του οδικού δικτύου και την υψηλή ρύ-
πανση, την αισθητική επιβάρυνση της περιοχής και 
την επιβάρυνση της ατμόσφαιρας από τα αιωρούμενα 
σωματίδια κατά την φόρτωση χύδην υλικών (όπως 
μαρμαρόσκονη). Παράλληλα, με τη λειτουργία του 
αναμένεται να δώσει νέες προοπτικές ανάπτυξης 
στην ευρύτερη περιοχή και όλο το νησί της Πάρου».

Ειδήσεις

Πιστοποιηµένα κουφώµατα IFT Rosenheim
από πιστοποιηµένη και συµβατική ξυλεία.

Εφαρµογές

Accoya 30 χρόνια εγγύηση
∆ρυς-Accoya 30 χρόνια εγγύηση

Niagon-Accoya 30 χρόνια εγγύηση
Meranti 10 χρόνια εγγύηση

Πέργκολες Accoya 50 χρόνια εγγύηση
Πατώµατα Accoya 50 χρόνια εγγύηση

Deck Accoya 30 χρόνια εγγύηση
Ντουλάπες Accoya 50 χρόνια εγγύηση

Πάνελ Tricoya 70 χρόνια εγγύηση

Νέο! ξενοδοχειακά κουφώµατα σε πολύ χαµηλές τιµές!

Εργοστάσιο-Έκθεση Πάρου
Τούρλος Μάρπησσας
Τ. 22840 41504
e. info@kritikoswood.gr

www.kritikoswood.gr
Εργοστάσιο-Έκθεση Βοιωτίας

Μισοβούνι, Ελαιώνας Θήβα
Τ. 22620 89891

e. prod2@kritikoswood.gr
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συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Για να 
συνεννοούμαστε…

Φεύγοντας με τη θερινή άδεια της εφημερίδας 
μας, ανακάλυψα –για μία ακόμα φορά εκτός Πά-
ρου- αρκετές διαφορές που υπάρχουν στην τι-
μολογιακή πολιτική των προσφερόμενων ειδών 
μεταξύ των Κυκλάδων και της υπόλοιπης χώρας…

Δεν ξέρω από πού να αρχίσω και πού να τε-
λειώσω με όσα αντίκρισα και αισθάνθηκα στο 
πορτοφόλι μου… Σημειώνω ακόμα, ότι είμαι εξ 
αυτών που προσπαθώ να αγοράζω τα πάντα από 
την Πάρο, όχι μόνο γιατί να στηριχτεί η οικονομία 
του τόπου, αλλά και γιατί λόγω των γνωριμιών 
έχω την αίσθηση ότι κανείς δε θέλει να μου τη 
φέρει στις αγορές μου.

Επειδή λοιπόν είπα να «αλητέψω» κανονικά 
στις διακοπές και έφυγα φορώντας μία βερμού-
δα, αθλητικά παπούτσια και ελάχιστα πράγματα 
μέσα σε ένα σακίδιο πλάτης, ξέμεινα πολύ γρή-
γορα –αρχικά- από καλοκαιρινά μπλουζάκια. Έτσι, 
γυρνώντας τα όρη και τα άγρια βουνά… βρέθηκα 
αίφνης και στην Αθήνα, κυριολεκτικά δίχως ένα 
καθαρό ρούχο. Το θράσος μου ήταν τόσο μεγάλο 
που επέλεξα να πάω να αγοράσω ρούχα και ένα 
ζευγάρι παπούτσια σ’ έναν από τους ακριβότερους 
δρόμους (Ερμού). Το θράσος μου –σε σχέση με το 
πορτοφόλι μου- συνέχισε ακόμα πιο πολύ, όταν 
το πρώτο κατάστημα που επέλεξα ήταν ένα από 
τα θεωρούμενα ως πιο μεγάλες φίρμες ένδυσης 
που υπάρχουν παγκοσμίως! Εκεί έπαθα το πρώτο 
σοκ! Δε θα σας γράψω τιμές, αλλά θα γράψω ότι 
αγόρασα πέντε πανέμορφα μοδάτα και επώνυμα 
μπλουζάκια με όσο περίπου στην Πάρο είχα αγο-
ράσει προ μηνός ένα «no name» μπλουζάκι, made 
in Pakistan! Το δεύτερο μεγάλο σοκ το έπαθα 
στην Τρίπολη, όταν πηγαίνοντας προς το χωριό 
που είχα αποφασίσει να κάνω τις διακοπές μου 
μπήκα σε συνοικιακό μαγαζί τροφίμων και αντίκρι-
σα τις τιμές που αναγράφονταν στα προϊόντα. Και 
η ιστορία παρόμοιων καταστάσεων που έζησα τον 
Αύγουστο, δεν έχει τελειωμό.

Πάμε τώρα στα καλυτερότερα. Τα στοιχεία 
επταμήνου του SETE Intelligence αποδεικνύουν 
ότι οι Κυκλάδες έχουν τα ακριβότερα καταλύματα 
από όλους τους ευρωπαίους ανταγωνιστές μας. 
Έτσι, η ενοικίαση καταλύματος στις Κυκλάδες εί-
ναι ακριβότερη από την Ίμπιζα και τη Σαρδηνία! 
Δε σχολιάζω καν ότι οι τιμές είναι ακριβότερες 
ακόμα και από πόλεις παγκόσμιου τουριστικού 
ενδιαφέροντος, όπως η Αθήνα, η Βαρκελώνη και 
η Ρώμη. Θα σχολιάσω απλά ότι πριν δύο χρόνια 
πήγα και έμεινα μία εβδομάδα στο Βερολίνο και 
πλήρωσα εισιτήριο πιο φθηνό από την Αθήνα για 
τη Γερμανία, απ’ όσα είχα πληρώσει από Παροικιά 
για Πειραιά και από εκεί με το τραίνο για το «Ελ. 
Βενιζέλος». Ακόμα, πλήρωσα ξενοδοχείο τεσσά-
ρων αστέρων στο Βερολίνο, ακριβώς δίπλα από 
τον ποταμό Σπρέε, σε τιμή ενοικίασης δωματίου 
σε στενό της Παροικιάς… 

Τελικά, ή στραβός είναι ο γιαλός ή στραβά περ-
πατάμε λόγω της συγκυριακής αύξησης τουρι-
σμού τα δύο τελευταία χρόνια…

3 Σεπτεμβρίου 1832
Ο Μιχαήλ Ι. Κρίσπης δολοφονείται από τους πολιτι-

κούς του αντιπάλους  μέσα στο ναό της Καταπολιανής 

ή κατά ζώσα παράδοση, μπροστά στο ναό των Τριών 

Ιεραρχών της Παροικιλας και κοντά στο πατρικό του 

σπίτι.

Με αρχηγό τον Ανδρέα Χαλκιά, ένοπλοι Κεφαλλο-

νίτες αναχώρησαν από το Ναύπλιο με πρώτο σταθμό 

την Τήνο. Ακολούθως κατευθύνθηκαν στην Πάρο, στις 

3 Σεπτεμβρίου και πριν προφθάσει ο ναύαρχος Κριε-

ζής να στείλει τέσσερα πολεμικά πλοία εναντίον των 

ληστών, αυτοί «εκυρίευσαν την πόλιν, εφόνευσαν τον 

Μιχαήλον Κρίσπην ένα των προκρίτων, επολιόρκησαν 

τον Διοικητικόν Τοποτηρητήν εντός της οικίας του και 

μόλις ενώ ετοίμαζον ξύλα δια να τον κατακαύσωσι 

μετά των μετ’ αυτού στρατιωτών, έφθασαν τα πλοία 

και τον ελύτρωσαν» αναφέρει το γράμμα του προς την 

επί των Ναυτικών Γραμματείαν (Σύρα, 9 Σεπτ. 1832, 

ο ναύαρχος Α.Γ. Κριεζής). Και συνεχίζει: «Ταυτοχρό-

νως έφθασαν εκεί και οι στρατιώται της πολιτοφυ-

λακής της Νάξου μετά του διοικητού κ. Κλεομένους 

και όντες οι λησταί πεντήκοντα περίπου τον αριθμόν 

αποσυρθέντες από την πόλιν κατέλαβον την Μονήν 

της Εκατονταπυλιανής όπου ήδη ευρίσκονται στενώς 

αποκλεισμένοι και οι οποίοι, άμα συλληφθώσι, θέλου-

σι πεμφθή προς την Κυβέρνησιν δια να κριθώσι παρά 

του αρμοδίου δικαστηρίου και να δώσωσι δίκην δι’ 

όσα ληστρικώς έπραξαν. 

Υ.Γ. Ταύτην την στιγμήν επιστρέψασα η βελλού 

«Τερψιχόρη» εκ Πάρου έφερε την είδησιν ότι η υπό-

θεσις των ανωτέρω ληστών ετελείωσε. Κατά την ανα-

φοράν του πλοιάρχου κ. Μιαούλη προς με, τέσσερες 

Κεφαλλήνες εφονεύθησαν μόνον παρά των Κρητών 

δια πάθος παλαιόν εν οίς και ο αρχηγός των ληστών 

τούτων Ανδρέας Χαλκιάς, οι δε άλλοι μένουσιν επί 

του βρικίου «Ο Άρης» δια να μετακομισθώσιν ενταύ-

θα όπου θέλουσι διευθυνθή προς την Γραμματείαν 

κατά τα ανωτέρω, ομού με την περί αυτών λεπτομερή 

έκθεσιν μου». 

(«Εθνική Εφημερίς» Α΄43, 17 Σεπτ. 1832, σελ. 3). 

Πηγές: «Χρονολογικό Πανόραμα της Ιστορίας της 

Πάρου» του Νίκου Χρ. Αλιπράντη.

παριανές μνήμες
 του Χριστόδουλου Μαούνη Νικόλαος 

Κρητικός 
(1912-1998)

Γεννήθηκε στις Λεύκες από τον Σταμάτη και τη 
Μαργαρίτα. Το 1913 έμεινε ορφανός από πατέ-
ρα, ο οποίος έπεσε ηρωικά στη μάχη του Σαρα-
ντάπορου κατά τον Β’ Βαλκανικό πόλεμο. 

Μετά τα εγκύκλια μαθήματα, φοίτησε στη Ριζά-
ρειο Εκκλησιαστική Σχολή. Διορίστηκε δάσκαλος 
στη Νάξο και το 1935 μετατέθηκε στο δημοτικό 
σχολείο Παροικιάς στο οποίο υπηρέτησε και ως 
διευθυντής μέχρι το 1961. Το 1938 παντρεύτηκε 
την Μικρασιάτισσα Σουσάνα Αζίζογλου, αποκτώ-
ντας τέσσερα παιδιά. Το 1961 υπηρέτησε στο 4ο 
δημοτικό σχολείο Αθηνών, μέχρι το 1969 όπου 
και συνταξιοδοτήθηκε. 

Ο «δάσκαλος» όπως τον αποκαλούσαν, αφι-
έρωσε τη ζωή του στην υπηρεσία του παιδιού, 
με τον δικό του μοναδικό τρόπο. Κατόρθωσε να 
προστεθούν στο δύο ακόμα αίθουσες διδασκα-
λίας στο σχολικό κτίριο Α. Συγγρού, για να μετρι-
άσει το διδακτηριακό πρόβλημα. 

Όταν κηρύχτηκε ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος 
επιστρατεύτηκε και πολέμησε στην Αλβανία. 
Με το γυρισμό του στην Πάρο -από τον πόλε-
μο- επανίδρυσε τον προσκοπισμό, τον οποίο ο 
ίδιος είχε ιδρύσει προπολεμικά και εντάχθηκαν 
στο σώμα πολλά παιδιά, για να διδαχτούν αρ-
χές, γνώσεις και αρετές. Διετέλεσε ψάλτης στην 
Εκατονταπυλιανή, στέλεχος του Συνδέσμου Πα-
ρίων «Η Εκατονταπυλιανή» και γενικά πέρα από 
την προσφορά του στην εκπαίδευση, ήταν ένας 
πολύπλευρος παράγοντας στη παριανή κοινωνία. 
Επίσης δημοσιογραφούσε στις τοπικές εφημερί-
δες και στο περιοδικό «Παριανά», και με τα κεί-
μενα του, κυρίως εκπαιδευτικά, κοινωνικά, εθνι-
κά, βοήθησε να φωτιστεί η ιστορία του νησιού 
μας.

Για τις πολλές υπηρεσίες που είχε προσφέρει 
στη τοπική εκκλησία και ιδιαίτερα στην Εκατο-
νταπυλιανή, του απονεμήθηκε το 1997 η ύψιστη 
διάκριση ο «Σταυρός της Εκατονταπυλιανής».

(πηγές «Αναμνήσεις ενός Παριανού» του Πα-
ναγιώτη Πατέλλη). Η οδός του ξεκινάει από την 
οδό «Μαντώς Μαυρογένη», έως το «Ρέμα Φλό-
γα».

Χριστόδουλος Μαούνης 
Μέλος της επιτροπής  

ονοματοδοσίας Παροικιάς

Ο δρόµος είχε
τη δική του ιστορία

Απόψεις 
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Καλή
Σχολική
Χρονιά

www.sunplusglasses.gr
e-mail: sales@sunplusglasses.gr

Αθήνα,
Γκύζη 41
Τ: 210 6467200-02

Πάρος, Παροικιά
πλ. Μαντώ Μαυρογένους
Τ: 22840 24001-02

ΟΠΤΙΚΑ - ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ
by A T H A N A S O U L I S



Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε, ότι η ζωή των παι-

διών επηρεάζεται από τραυματικά γεγονότα πολύ συ-

χνά, ανεξάρτητα από το πόσο οι γονείς ή άλλοι ενή-

λικοι προσπαθούν να κρατήσουν τις «κακές ειδήσεις» 

μακριά. Οι ενήλικοι, αντί να προστατεύουν τα παιδιά 

από τους κινδύνους, τη βία και άλλες τραγωδίες γύρω 

μας, πρέπει να μιλούν μαζί τους για το τι συμβαίνει.

Οι συζητήσεις αυτές μπορεί να μη φαίνονται εύκο-

λες, είναι όμως σημαντικές. Αν ο γονέας κρατήσει μία 

ανοιχτή, ενεργητική και υποστηρικτική στάση, η συζή-

τηση σχετικά με τα δύσκολα γεγονότα σε μία γλώσσα 

ηλικιακά κατάλληλη μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να 

αισθάνονται περισσότερο ασφαλή και επαρκή να αντι-

μετωπίσουν παρόμοιες δυσκολίες στο μέλλον, και ως 

εκ τούτου, να μειωθεί ο κίνδυνος οι τυχόν ψυχολογι-

κές δυσκολίες να παγιωθούν.

Σημάδια ψυχικών δυσκολιών στα παιδιά και 
τους εφήβους 

Ύστερα από ένα καταστροφικό γεγονός, τα παιδιά 

μπορεί να βιώσουν ένα εύρος συναισθημάτων, όπως 

φόβο, θυμό, άγχος, θλίψη ή πένθος. Ανάλογα με την 

ηλικία, οι αντιδράσεις στο γεγονός ποικίλουν και θε-

ωρούνται αναμενόμενες, καθώς αποτελούν τις προ-

σπάθειες του παιδιού να ανταπεξέλθει του γεγονότος. 

Τέτοιες αντιδράσεις μπορεί να περιλαμβάνουν:

- άρνηση να πάει στο σχολείο,

- συμπεριφορές προσκόλλησης στους γονείς (όπως 

να γίνεται η «σκιά» του γονέα και να τον ακολουθεί 

παντού),

- πιπίλισμα δακτύλου ή ονυχοφαγία,

- συνεχιζόμενοι φόβοι για το καταστροφικό γεγονός,

- διαταραχές ύπνου (όπως εφιάλτες, τρόμος ή νυ-

χτερινή ενούρηση),

- απώλεια συγκέντρωσης και ευερεθιστότητα,

- προβλήματα συμπεριφοράς,

- σωματικά συμπτώματα (πόνοι στο στομάχι ή στο 

κεφάλι, ζάλη), ή

- απόσυρση από την οικογένεια και τους φίλους, 

θλίψη, και μειωμένη δραστηριότητα.

Ευτυχώς, τα περισσότερα παιδιά και έφηβοι – ακόμα 

κι εκείνα, που εκτέθηκαν άμεσα στο τραυματικό γεγο-

νός – αποδεικνύονται ψυχικά ανθεκτικά και καταφέρ-

νουν να προσαρμοστούν επαρκώς. Παρ’ όλα αυτά, οι 

γονείς/φροντιστές των παιδιών πρέπει να παρατηρούν 

τις αντιδράσεις τους, καθώς χρονικά παρατεταμένες 

τέτοιες αντιδράσεις αποτελούν σημάδια ψυχικής δυ-

σκολίας και χρήζουν αντιμετώπισης.

(Συνεχίζεται)

Αναστάσιος Νταλαχάνης, MSc, PhD(c)

Κλινικός ψυχολόγος, Κινητές Μονάδες 
Ψυχικής Υγείας Κυκλάδων ΕΠΑΨΥ

Υποψήφιος διδάκτωρ κλινικής ψυχολογίας, 
Εθνικό και Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΠΑΙ∆ΙΚΟΥ ∆ΩΜΑΤΙΟΥ
Περιφερειακός Παροικίας

τηλ: 22840 22989

επιπλα χανιωτη
ΕΠΙΣΗΜΟΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ SHOP IN SHOP

πάρτε θέση για... τη νέα
σχολική χρονιά!

ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Εγγραφές δωρεάν από 3 Σεπτεμβρίου
Έναρξη Μαθημάτων:
17 Σεπτεμβρίου

 34 χρόνια εμπειρίας στη διδασκαλία
 Masters δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Η.Π.Α.
 Μητρική γλώσσα είναι η αγγλική
 Επιτυχημένη προετοιμασία
        για όλες τις αναγνωρισμένες εξετάσεις
 Ολιγομελή τμήματα
 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

ώρες εγγραφών
19:00-21:00

Μιλώντας στα παιδιά για 
ειδήσεις καταστροφικών 
γεγονότων
Τα καταστροφικά γεγονότα – όπως φυσικές καταστροφές, τρομοκρατικές 
ενέργειες, δυστυχήματα – μπορούν να επιφέρουν σημαντικές ψυχολογικές 
δυσκολίες τόσο σε αυτούς που εμπλέκονται άμεσα όσο και έμμεσα. Τα παιδιά 
και οι έφηβοι δεν αποτελούν εξαίρεση σε αυτό.

8  | Αφιέρωμα στη νέα σχολική χρονιά
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Σύμφωνα με μελέτη του Concordia University του 
Καναδά, όσο πιο νωρίς ξεκινήσει ένα παιδί τη μουσική, 
τόσο καλύτερα αποτελέσματα θα έχει στη ψυχοσύνθε-
ση του αλλά και στις κινητικές του δεξιότητες. Η εκμά-
θηση ενός μουσικού οργάνου απαιτεί το συντονισμό 
μεταξύ χεριών και οπτικού ή ακουστικού ερεθίσματος, 
με αποτέλεσμα να ενισχύεται η δημιουργία εγκεφαλι-
κών συνάψεων που είναι απαραίτητες για τις κινητικές 
ικανότητες και βέβαια προσφέρει στο παιδί ασύγκριτη 
χαρά καθώς το βοηθάει να εκφραστεί δημιουργικά με 
τον καλύτερο τρόπο.

Η καλύτερη ηλικία να ξεκινήσει ένα παιδί τη μουσική 
είναι των έξι ή επτά ετών, καθώς τότε έχει αναπτυ-
χθεί αρκετά η μουσική του δεκτικότητα και έχει μπει 
σε πρόγραμμα διαβάσματος στο σχολείο. Βέβαια δεν 
αποκλείονται και εξαιρέσεις όπου παιδιά ξεκινάνε κά-
ποιο μουσικό όργανο και σε μικρότερη ηλικία.

Τα τμήματα που υπάρχουν για τα παιδιά προσχολι-
κής ηλικίας 4-6 ετών, η μουσική προπαιδεία, παίζουν 
πολύ σημαντικό ρόλο στην πρώτη επαφή του παιδιού 
με τη μουσική και στη γνωριμία του με τα μουσικά 

όργανα. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, τα παιδιά έρ-
χονται σε επαφή με πολλά μουσικά όργανα, τα παρα-
τηρούν, ακούνε τους ήχους τους και επιλέγουν τελικά 
αυτό που τους αρέσει και τους ταιριάζει περισσότερο. 
Έτσι λοιπόν, στην ηλικία των έξι ή επτά ετών το παιδί 
μπορεί να ξεκινήσει κάποιο μουσικό όργανο που θα 
έχει επιλέξει από μόνο του ή μετά από μια επίσκεψη 
σε ένα Ωδείο και καθοδήγηση από εξειδικευμένους 
παιδαγωγούς ή ακόμα και μέσα από το internet με τη 
βοήθεια των γονέων του. Στη σύγχρονη εποχή υπάρ-
χει πολύ εύκολη πρόσβαση στις πληροφορίες και το 
παιδί μπορεί να δει οπτικά αλλά και να ακούσει στον 
υπολογιστή του όλα τα όργανα και να εκδηλώσει μία 
προτίμηση.

Βασιλιάς των οργάνων στις μέρες μας θεωρείται το 
Πιάνο, καθώς έχει υπέροχο ήχο και άπειρες εκτελε-
στικές δυνατότητες, ενώ περαιτέρω είναι απαραίτητο 
για οποιοδήποτε πτυχίο θεωρητικών. Λόγω της φύσης 
του οργάνου, το παιδί μπορεί να ξεκινήσει από πολύ 
μικρή ηλικία. Το ίδιο ισχύει και για το συγγενικό του 
σαν όργανο, Αρμόνιο.

Η κιθάρα και το βιολί είναι επίσης πολύ διαδεδομένα 
όργανα και μπορούν να διδαχτούν από μικρές ηλικί-
ες καθώς υπάρχουν διάφορα μεγέθη ανάλογα με την 
ηλικία του μαθητή 1/4, 2/4, 3/4 και 4/4. Το παραδο-
σιακό μας μπουζούκι επίσης, ανήκει στην ίδια κατηγο-
ρία. Ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημά τους είναι και η 
φορητότητα καθώς το παιδί μπορεί να τα κουβαλήσει 
οπουδήποτε πολύ εύκολα.

Τα πνευστά είναι ένα ακόμη μια πολύ ενδιαφέρου-
σα και με ιδιαίτερο ήχο κατηγορία μουσικών οργάνων. 
Τρομπέτα, Σαξόφωνο, Κλαρινέτο, Φλάουτο είναι με-
ρικά από αυτά. Το παιδί σε αυτήν την περίπτωση θα 
πρέπει να είναι σε λίγο μεγαλύτερη ηλικία. Σε πιο μι-
κρές ηλικίες και για την εισαγωγή στα πνευστά όργα-
να, μπορούμε να ξεκινήσουμε με φλογέρα.

Υπάρχουν βέβαια πάρα πολλά μουσικά όργανα με 
τα οποία μπορεί ένα παιδί να ασχοληθεί. Εδώ ανα-
φέρθηκαν τα πιο σημαντικά και πιο διαδεδομένα. 
Καλό είναι οι γονείς να παροτρύνουν τα παιδιά τους 
να ασχοληθούν με τη μουσική καθώς η εκμάθηση ενός 
μουσικού οργάνου εκτός από τη γενική μουσική παι-
δεία που είναι υπερπολύτιμη για την ψυχοσύνθεση του 
παιδιού, γυμνάζει ταυτόχρονα τους μυες του σώματός 
του αλλά και τη λειτουργία του εγκεφάλου του, δίνο-
ντας πολλά και σημαντικά εφόδια για την υπόλοιπη 
του ζωή.

Δημήτρης Κόψας
Συνθέτης-Καθηγητής Αν. Θεωρητικών

Απόφοιτος Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ.

Πώς να επιλέξω μουσικό 
όργανο για το παιδί μου
Η επιλογή μουσικού οργάνου κατά το ξεκίνημα των μαθημάτων μουσικής, είναι 
ένας ευχάριστος πονοκέφαλος για κάθε γονιό.

Εικαστικό εργαστήρι

Φιλαρµονική ορχήστρα

∆ηµοτική βιβλιοθήκη «Γιάννης Γκίκας»

Τµήµα ζωγραφικής παιδιών & εφήβων
Τµήµα ελεύθερου & γραµµικού σχεδίου (προετοιµασία πανελληνίων)
Τµήµα κατασκευών παιδιών & εφήβων

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

Πληροφορίες-εγγραφές 2284360167 | Ώρες 8:30-14:30

Πληροφορίες-εγγραφές από 1 Σεπτεµβρίου | Τηλ. 22840 22038
Ώρες λειτουργίας γραµµατείας ∆ηµοτικού Ωδείου

Τηλέφωνο 22840 28233

Μαθήµατα για παιδιά από β΄ δηµοτικού αλλά και για
ενήλικες χωρίς απαραίτητη προηγούµενη γνώση µουσικής.

Σχολές τέχνης & πολιτισµού  ∆ήµου Πάρου

∆ηµοτικό ωδείο
• Κλασικής & Σύγχρονης οργανικής µουσικής
 πιάνο, κιθάρα, έγχορδα, πνευστά, κρουστά

• Φωνητικής µουσικής    όπερα, σύγχρονο τραγούδι

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

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

• Μουσικής προπαιδείας

• Τµήµα διδασκαλίας οργάνων για παιδιά προσχολικής ηλικίας

• Βυζαντινής Μουσικής 
 Σε συνεργασία µε το Ι.Π.Παναγίας Εκατονταπυλιανής και την Ι.Μ. Βηρυτού

• Παραδοσιακής Μουσικής   Λαϊκά-παραδοσιακά όργανα

• Χορωδίας (δωρεάν)    παιδική, εφηβική, ενηλίκων 

Λειτουργούν τµήµατα:

Πληροφορίες & εγγραφές από 1 Σεπτεµβρίου | Τηλ. 22840 22038

Ώρες λειτουργίας  γραµµατείας: Τρίτη: 18:00 – 20:30 | Τετάρτη: 10:00 – 14:00
Πέµπτη & Παρασκευή: 17:00 – 21:00 | Σάββατο: 09:00 – 17:00

∆ηµόσιο Κέντρο Πληροφόρησης



Νίκος Μ. Γαβαλάς
Masters University of Florida

Ποιο είναι το πιο δυνατό μέσο στην τάξη σου; Είναι 
οι στοίβες με τα βιβλία, ο υπολογιστής, ο διαδραστικός 
πίνακας; -Κανένα από τα παραπάνω- το πιο δυνατό 
μέσο στην τάξη είναι ο επικοινωνιακός ΔΑΣΚΑΛΟΣ.

Αν καταφέρεις να βρεις τρόπο να επικοινωνείς με 
τους μαθητές σου, έχεις καλύψει πάνω από τον μισό 
δρόμο που οδηγεί στο να ακούσουν και να ΜΑΘΟΥΝ.

Μπορεί να έχεις εμπειρία και γνώσεις μιας ζωής και 
αυτό να μην αντανακλάται στους μαθητές αν δεν μπο-
ρείς να επικοινωνείς μαζί τους.

Επικοινωνία
Η αποτελεσματική επικοινωνία πηγαίνει πολύ παρα-

κάτω από την απλή μετάδοση γνώσης. Επικοινωνία 
με τους μαθητές σημαίνει να μεταδίδεις την ύλη με 
τρόπο που να είναι ξεκάθαρος αλλά ταυτόχρονα να 
τους τραβά την προσοχή ακόμα ναι να τους εμπνέει 
να μάθουν και να συντηρήσουν πληροφορίες και να 
αποκτήσουν κριτική σκέψη.

Επιδίωξε διάλογο
Ο διάλογος με τους ίδιους τους μαθητές σχετικά με 

την πρόοδο τους μπορεί να βοηθήσει να αναγνωρίσεις 

κοινές προκλήσεις και να προσαρμόσεις τη διδασκαλία 
σου προς την επιτυχία των μαθητών. Το να ζητάς 
διάλογο με τους μαθητές αποδεικνύει ενδια-
φέρον και φροντίδα για τη μάθησή τους και 
επίσης δείχνει ότι τους αντιμετωπίζεις ως συ-
νεργάτες στο «ταξίδι της μάθησης». Οι μαθητές 
εκτιμούν τη δυνατότητα να ακούγονται οι προτάσεις 
τους σχετικά με τις δραστηριότητες της τάξης και ο δι-
άλογος σε βοηθάει να βελτιώσεις τη μαθησιακή εμπει-
ρία στο μάθημά σου.

«Τράπεζα» σχέσεων
Φαντάσου κάθε συναλλαγή που έχεις με έναν μαθη-

τή ως «κατάθεση» ή «ανάληψη» από μια «τράπεζα»» 
σχέσεων. Προσπάθησε να κάνεις «καταθέσεις» στην 
τράπεζα με όσο το δυνατόν περισσότερες ουσιώδης 
δράσεις, ενώ διορθώνεις την συμπεριφορά με τρόπο 
που αντιστοιχεί σε μια μικρή«ανάληψη». Ο σωφρονι-
σμός θα πρέπει να επιτυγχάνεται με τρόπο που 
σέβεται την αξιοπρέπεια του ατόμου και τον 
βοηθά να αποδώσει καλύτερα.

Γνώρισε τους μαθητές σου
Η θετική σχέση δασκάλου-μαθητή μπορεί να κινητο-

ποιήσει τους μαθητές , να αυξήσει την προσοχή και τη 
συμμετοχή και να ενθαρρύνει την επιμονή.

Πρόσωπο με πρόσωπο
Η επικοινωνία πρόσωπο με πρόσωπο είναι σημαντι-

κή για όλες τις ηλικίες και ιδιαιτέρως για τα παιδιά 
και τους εφήβους. Όταν κοιτάς τον άλλον στα μάτια 
στέλνεις το σήμα ότι είναι σημαντικός και αξίζει όλη 
την προσοχή σου.

Νεανική ομιλία
Αν είσαι δάσκαλος τότε πιθανότατα γνωρίζεις αρ-

κετές εκφράσεις που χρησιμοποιούν οι νέοι. Παρόλο 
που δεν χρειάζεται να τις χρησιμοποιείς κι εσύ ωστόσο 

μπορείς να τις επιτρέπεις στην τάξη εφόσον δεν ξε-
περνούν τα όρια.

Στο επίπεδό τους
Υιοθέτησε μια χαλαρή στάση αντί να στέκεσαι αυ-

στηρός πάνω από τους μαθητές σου πράγμα το οποίο 
μπορεί να τους φοβίσει και να αποτρέψει μια συζήτη-
ση.

Μην διακόπτεις
Αν ένας μαθητής προσπαθεί να πει κάτι που είναι 

δύσκολο ή επώδυνο δώσε του χρόνο να εκφραστεί. 
Αν προσπαθήσεις να τελειώσεις την πρότασή του ή να 
πεις τη γνώμη σου πριν σου ζητηθεί ίσως ποτέ να μην 
μάθεις τι ακριβώς σκεφτόταν.

Μην κρίνεις
Αυτό μπορεί να είναι δύσκολο επειδή οι δάσκαλοι 

συχνά έχουν το ρόλο του τηρητή της πειθαρχίας και 
του μέντορα. Αν ένας μαθητής ανοίγει την καρδιά του 
για ένα προσωπικό θέμα ή εκφράζει την άποψή του 
μην τον καταδικάζεις επειδή διαφωνείς. Δείξε του ότι 
μέρος της επικοινωνίας είναι να δείχνεις σεβασμό στις 
σκέψεις των άλλων.

Ενστάλαξε-Ενέπνευσε-Ενδυνάμωσε
Ο δάσκαλος, ο αρχηγός της τάξης,μπορεί να ασκήσει 

τρομερή επιρροή πάνω της. Αυτή η ατομική συμπερι-
φορά και στάση μπορεί να υπαγορεύσει από το επίπε-
δο της επιτυχίας ως τη γενική ατμόσφαιρα της τάξης. 
Οι δάσκαλοι πρέπει να εργάζονται ώστε η επιρροή 
που ασκούν να είναι θετική. Οι πράξεις και η γενική 
αποτελεσματικότητα του δασκάλου είναι κατά μεγάλο 
μέρος υπεύθυνες για την ποιότητα της εκπαίδευσης. 
Οι Εκπαιδευτικοί οι όποιοι είναι πρακτικοί και καινο-
τόμοι, ανταποκρίνονται στις ανάγκες των μαθητών και 
είναι αφοσιωμένοι στην διδασκαλία τους, συνήθως 
έχουν μεγαλύτερα εκπαιδευτικά οφέλη και γιατί οδη-
γούν του μαθητές τους στην ΑΡΙΣΤΕΙΑ πολύ περισ-
σότερο από αυτούς που δεν έχουν αυτά τα κίνητρα.

ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΟΝΤΑΣ 
ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ

Αναγνωρισμένο απο το κράτος

Έναρξη  εγγραφών
Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2018
17:00 - 21:00
ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ

 Λειτουργούν τμήματα:

• Κλασσικής μουσικής
• Μοντέρνας μουσικής
• Modern Group 
• Παραδοσιακής μουσικής
• Μουσικοκινητική αγωγή 
• Θεατρικό & μουσικό παιχνίδι
• Χορωδία παιδική/εφηβική
   & ενηλίκων
• English Choir
•  Καθημερινή πρωινή απασχόληση
    για παιδιά προσχολικής ηλικίας

Κακάπετρα, Παροικία • Πάρος • τ: 22840 23202
contact@mythodia.gr • www.mythodia.gr
Καλλιτεχνική διεύθυνση: Μαρουλία Κοντού

55€

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Προετοιµασία τάξεων Γυµνασίου - Λυκείου

Προετοιµασία Πανελλήνιων εξετάσεων

Πανεπιστηµιακά µαθηµατικά

Σωτήρης Καλπάκογλου | Τηλ. 6934 592 654
Πτυχιούχος Μαθηµατικών - Πανεπιστήµιο Κρήτης
Μεταπτυχιακό στην εκπαίδευση µαθηµατικών

+
-
x
≠

Empowering Students
Η τέχνη της αποτελεσματικής 
επικοινωνίας
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Μήνυμα 
Δημάρχου για 
τη νέα σχολική 
χρονιά

Αγαπημένα μου παιδιά, φίλοι γονείς και εκπαιδευ-
τικοί,

Με την ευκαιρία της έναρξης του νέου σχολικού 
κύκλου, εύχομαι από καρδιάς σε όλους, μία χρονιά 
γεμάτη υγεία, πρόοδο και επιτυχίες, μία χρονιά με ου-
σιαστική συμβολή στη διαπαιδαγώγηση και τη διαμόρ-
φωση χαρακτήρων και ανθρώπων με αξίες, ιδανικά 
και ελεύθερη σκέψη. 

Ως Δημοτική Αρχή φροντίζουμε ήδη για την συντή-
ρηση και αποκατάσταση των κτηριακών εγκαταστάσε-
ων και αθλητικών χώρων ώστε οι σχολικές μας μονά-
δες να είναι έτοιμες να σας υποδεχθούν. 

Επιπλέον, με τη παροχή κοινωνικών δομών, όπως 
αυτή του Κοινωνικού Φροντιστηρίου θα συνεχίσουμε 
να παρέχουμε μαθησιακή υποστήριξη σε όσους μαθη-
τές αντιμετωπίζουν κοινωνικοοικονομικά προβλήματα 
ώστε να εξασφαλίσουμε ίση και ισότιμη πρόσβαση 
στη μάθηση.

Τέλος, θα έχουμε συνεχώς έναν ανοικτό δίαυλο επι-
κοινωνίας  με την εκπαιδευτική κοινότητα ώστε να δι-
ασφαλίσουμε ένα ευχάριστο και λειτουργικό περιβάλ-
λον μάθησης στα παιδιά μας και να αντιμετωπίσουμε 
άμεσα τα προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά τη 
διάρκεια της χρονιάς.

Καλή σχολική χρονιά!

ΠΑΡΟΙΚΙΑ
ΤΗΛ.: 22840 21333

O12 UNITED COLORS
OF BENETTON

Νέα σχολική χρονιά
µε µεγάλες προσφορές
σε παιδικά ενδύµατα
& αξεσουάρ!
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Μήνυμα 
Καλλινίκου 
για τη νέα 
σχολική 
χρονιά

Αγαπητά μου παιδιά, 
Αυτή τη τόσο χαρακτηριστική μέρα για τη μαθητική 

σας ζωή, κατά την οποία για μία ακόμη χρονιά ξεκι-
νά η ωραία διαδικασία της μάθησης και της παιδείας  
με το άνοιγμα των σχολείων σας και το αντάμωμα με 
τους δασκάλους ή καθηγητές και τους συμμαθητές 
σας μετά από τη περίοδο του Καλοκαιριού, θέλω να 
σας μιλήσω για ένα σύγχρονο άγιο της Εκκλησίας μας 
που αυτό που τον χαρακτήριζε από την παιδική του 
ηλικία, (μαζί με την απόλυτη εμπιστοσύνη του στο πρό-
σωπο του Ιησού Χριστού), ήταν η φιλομάθειά του και 
η αγωνία του μέσα από τις γνώσεις που αποκτούσε να 
βοηθά τους συνανθρώπους του.

Αναφέρομαι στον Άγιο Πορφύριο που γεννήθηκε 
από πολύ πτωχούς γονείς στην Εύβοια στις αρχές του 
προηγούμενου αιώνα (το 1906), γεγονός που του στέ-
ρησε την δυνατότητα να μορφωθεί παρά την έφεση 
για τα γράμματα που είχε. Αρχικά μετέβη και ασκήτεψε 
στο Άγιο Όρος και τελικά έζησε ως Ιερέας για περίπου 
30 χρόνια στο κέντρο της Αθήνας, στη πολύβουη πλα-
τεία Ομονοίας, βοηθώντας τους ανθρώπους ώστε να 
βρουν το δρόμο τους, να ξεκουραστούν από τα βάρη 
της καθημερινής ζωής, ακόμη και να γιατρευτούν από 
κάποια ασθένειά τους. Ο άγιος Πορφύριος λοιπόν, από 
μικρή ηλικία έμαθε, όπως ο ίδιος μας λέει, να διαβά-
ζει από ένα βιβλιαράκι που περιέγραφε τη ζωή ενός 
άλλου αγίου του Ιωάννη του Νηστευτή, την ώρα που 
έβοσκε τα λίγα πρόβατα της οικογένειάς του. 

Στις δυσκολίες της ζωής δεν το έβαλε ποτέ κάτω, 
αλλά πάντοτε αγωνιζόταν με φιλότιμο για να γίνεται 
όσο μπορούσε καλύτερος και πιο χρήσιμος για τους 
ανθρώπους που τον περιέβαλλαν. Η δίψα για μάθηση 
για αυτόν τον ολιγογράμματο νέο ήταν ένας στόχος 
ζωής που συνδυαζόταν πάντα με την προθυμία για 
τη διακονία των ανθρώπων. Από το μικρό βιβλίο με 
τη ζωή του Αγίου Ιωάννη του Νηστευτή, πέρασε στα 
υπόλοιπα βιβλία της Εκκλησίας, αλλά και πέραν αυτών 
στη γνώση που μπορεί να μας προσφέρει η λεγόμενη 
θύραθεν (δηλαδή μη εκκλησιαστική παιδεία). Η κλασ-
σική μουσική, η ιατρική, η βιολογία, η ψυχολογία είναι 
μόνο μερικοί από τους τομείς που μελέτησε με ενθου-
σιασμό, με απαράμιλλη όρεξη και ιδιαίτερη προσοχή 
κερδίζοντας τον έπαινο ακόμη και αυτών των καθηγη-

τών της ιατρικής σχολής στην Αθήνα, που θεωρούσαν 
ιδιαίτερη ευλογία και τιμή να παρακολουθεί τις παρα-
δόσεις τους.

Ο άγιος Πορφύριος θεωρούσε τη δυνατότητα της 
μάθησης ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που έχει κά-
νει ο Ιησούς Χριστός στους ανθρώπους, που μπορεί 
να δώσει λύσεις στις δυσκολίες, τα προβλήματα, τα 
αδιέξοδα των κοινωνικών προβληματισμών. Με τον 
φωτισμό του Αγίου Πνεύματος αλλά και την παιδεία 
προσπαθούσε πάντοτε ως Ιερέας να βρει κατάλληλες 
λύσεις για τους ανθρώπους που ζητούσαν τη συμβου-
λή του, προσφέροντάς τους ελπίδα για ένα καλύτερο 
αύριο με όραμα φωτεινό και στόχο ξεκάθαρο  για την 
καθημερινότητά τους, βοηθώντας τους έτσι να ολο-
κληρώσουν την προσωπικότητά τους.

Αγαπητά μου παιδιά 
Μπορεί πολλές φορές όλοι να απογοητευόμαστε 

από την κατάσταση των ανθρώπων γύρω μας. Να 
ακούμε, και δυστυχώς να ενστερνιζόμαστε, τις φω-
νές εκείνες που μας οδηγούν στη παθητικότητα την 
άρνηση για το καλύτερο και τελικά στη μιζέρια. Προ-
σωπικότητες όμως σαν τον Άγιο Πορφύριο μπορούν 
να εμπνεύσουν στις ψυχές μας την όρεξη για πρόοδο, 
πνευματική και σωματική, για αύξηση των δυνατο-
τήτων που πλουσιοπάροχα μας έχει δώσει ο Ιησούς 
Χριστός μας. Μπορούν να γίνουν το παράδειγμα που 
χρειαζόμαστε για να είμαστε καλύτεροι πολίτες, φίλοι 
και συμμαθητές. 

Σας εύχομαι η νέα σας σχολική χρονιά να γεμίσει 
από τέτοια πρότυπα που θα σας κάνουν πιο δημιουρ-
γικούς αλλά και θα σας βοηθήσουν να βρείτε τον πιο 
ωφέλιμο για τον καθένα στόχο, δίνοντάς σας παράλ-
ληλα την απαραίτητη δύναμη για να τον υπηρετήσετε. 

Στην προσπάθεια σας αυτή έχετε την στήριξη τόσο 
των προσφιλών γονέων σας όσο και των καλών δα-
σκάλων και καθηγητών σας που ενδιαφέρονται και 
μοχθούν για την πρόοδο και την προκοπή σας. Να 
γνωρίζετε όμως ότι έχετε και την πατρική συμπαρά-
σταση του Επισκόπου σας και των Ιερέων της Ενορίας 
σας που προσεύχονται συνεχώς για σας «υπέρ υγείας 
και φωτίσεως».

Καλή Χρονιά και ευλογημένη!
Με πολλή πατρική αγάπη
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
& ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN 

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

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ∆ΑΣΟΣ, πωλούνται 
3 σπίτια, 150 τ.µ. το καθένα, µε 2 
στρέµµατα και πηγάδι. Επίσης 1 δυάρι 
53 τ.µ. ∆ίνονται ξεχωριστά ή όλα µαζί 
σαν συγκρότηµα, σε τιµή ευκαιρίας! 
Τηλ.: 6940 622 456 (Vasil Konday) 

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, πωλείται 
σπίτι, 156 τ.µ. µε 740 τµ οικόπεδο, 
200 µ. από τη θάλασσα.  Τηλ.: 6940 
622 456 (Vasil Konday) 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΛΥΓΑΡΙΑΣ, 
πωλείται οροφοδιαµέρισµα 75 τ.µ., 
κατάλληλο για γραφείο ή σπίτι. Τηλ. 
6977 492 936

ΑΛΥΚΗ πωλείται µονοκατοικία σε 
οικόπεδο 440τ.µ. του 2015  2 λεπτά 
από την κεντρική παραλία της Αλυ-
κής, αποτελούµενη από 2 ανεξάρτητα 
σπίτια α)118τ.µ. σε οικόπεδο 350 
τ.µ  περιλαµβάνει  κήπο µε barbecue 
µε 2 Υ/∆, β) 72τ.µ. µε 1 Υ/∆ και 

τους χώρους που του αντιστοιχούν. 
Η συνολική τιµή και για τα 2 είναι 
310.000 ευρώ. ∆ίνονται µε το βασικό 
εξοπλισµό τους. Κάλυψη 70%. Κτίζει 
άλλα 132τ.µ. Αναλαµβάνουµε την 
οικοδοµή τους, µε κόστος 1.000 ευρώ 
το τ.µ. ∆ίνονται και ξεχωριστά, το 
α) 200.000 ευρώ και το β) 110.000 
ευρώ συν το κήπο που του αναλογεί. 
Μεσιτικό, Info:
79 Junction Road, London N19 5QU, 
Tel: 020 7263 3367, Mob: 07880 741 
472, Email: info@cppapas.co.uk, 
Contact Greece: mob 6938 501 807, 
22840 28777 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ - ΘΕΣΗ ΕΛΗΤΑΣ. Ευκαι-
ρία. Πωλείται οικόπεδο 2.760 τ.µ. µε 
σπίτι 171 τ.µ. Τηλ. επικοινωνίας: 6937 
677 599, κ. Αλεξίου.

ΑΛΥΚΗ πωλείται γκαρσονιέρα31,5 
τ.µ. ισόγεια, γωνιακή, κρεβατοκά-
µαρα, κουζίνα, w.c. Τιµή 35.000€ 
(συζητήσιµη). Μεσιτικό: 22840 28777, 
6938 501 907 

ΑΓΚΑΙΡΙΑ πωλούνται: α) Αγροτεµά-
χιο 11 στρέµµατα, πανοραµική θέα, 
400.000€, β)27 στρέµµατα αµφιθε-
ατρικά, 250.000€, γ) 2 στρέµµατα 
εντός σχεδίου 60.000€ και 90.000€ 
αντίστοιχα, δ) 14 στρέµµατα εντός 
σχεδίου αµφιθεατρικά 700.000€(δί-
νονται και τµηµατικά), ε) ΠΙΣΩ ΑΛΥΚΗ 
5 στρέµµατα, 100 µ. από τη θάλασσα, 

300.00€. Μεσιτικό: 22840 28777, 
6938 501 907

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΜΠΕΛΑΣ, ενοικιάζεται µονοκατοικία 
110 τ.µ., µε τζάκι, καλοριφέρ, πλήρως 
επιπλωµένη, για το διάστηµα από 
1/9/18 – 30/5/19. Τηλ. επικοινωνίας: 
6947 077 493, 6936 773 513

ΠΑΡΟΙΚΙΑ στο δρόµο προς Νάουσα, 
επάνω στον κεντρικό δρόµο (πλησίον 
ΓΕΤΗΛ), ενοικιάζεται κατάστηµα 
µε µεγάλους χώρους και µεγάλο 
ιδιωτικό πάρκινγκ & ΑΠΟΘΗΚΗ µε 
µεγάλους χώρους στο ίδιο σηµείο. 
Τηλ. επικοινωνίας: 6945 120 247, 
22840 25292

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΠΛΑΤΕΙΑ ΖΩΟ∆ΟΧΟΥ 
ΠΗΓΗΣ, ενοικιάζεται ισόγειο γωνιακό 
κατάστηµα 40 τ.µ. Τηλ. για πληροφο-
ρίες: 6974 362 246

ΘΕΣΗ ΚΑΜΑΡΕΣ – ΚΟΛΥΜΠΗΘΡΕΣ 
ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ, ενοικιάζονται δύο 
πολυτελείς κατοικίες (138 τ.µ. και 148 
τ.µ.) επιπλωµένες. Η περίοδος ενοι-
κίασης είναι από 1 Σεπτεµβρίου έως 
31 Μαΐου. Μόνο σοβαρές προτάσεις. 
Τηλ. επικοινωνίας: 6951 004 449 και 
6946 945 610 Ε-mail: pcp1908@
gmail.com

ΑΛΥΚΗ, ∆ιαµέρισµα 28 τ.µ. 
κατάληλλο για δάσκαλο ή καθηγητή. 
∆ιαθέσιµο από Σεπτέµβριο έως 
Ιούνιο. Παρέχεται ζεστό νερό και 
internet. Πληροφορίες: κα ΕΜΜΥ 694 
526 1985

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ – 
ΖΗΤΗΣΗ

ΑΚΙΝΗΤΑ & ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ ζητούνται 
προς άµεση πώληση και ενοικίαση 
σε Πάρο, Αντίπαρο, Κυκλάδες. www.

realty4paros.com, Μεσιτικό υποκα-
τάστηµα Πάρου – Τηλ. 6942 798 728, 
6974 306 976

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ενοικι-
άζεται στις Σωτήρες Πάρου. Τηλ. για 
πληροφορίες: 6934 173 780

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ για το εµπορικό 
τµήµα της εφηµερίδας «ΦΩΝΗ 
ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ» ζητείται. Αποστεί-
λατε βιογραφικό στο nikos@
typoparos.gr

Η ΕΞΠΑ Α.Ε. ζητάει ΞΥΛΟΥΡΓΟ/
ΜΗΧΑΝΟΞΥΛΟΥΡΓΟ µε εµπειρία στα 
ξύλινα κουφώµατα, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟ για σχεδιασµό σε 2D και 
3D, και για προεργασία παραγωγής 
καθώς και ΣΙ∆ΕΡΑ για το τµήµα του 
σιδηρουργείου. Αποστολή βιογρα-
φικών στο: info@expa-sa.gr Τηλ. 

επικοινωνίας: 22840 42542

ΓΥΝΑΙΚΑ ζητείται για τη θέση της 
γραµµατέως, πλήρους απασχόλησης, 
σε επιχείρηση real estate στην Παροι-
κιά της Πάρου. Απαραίτητες γνώσεις 
Αγγλικών και Microsost  Offi  ce. Θα 
εκτιµηθεί η γνώση Γαλλικών. Πληρο-
φορίες: Κοττίκας Γιώργος τηλ. 6944 
778 171, Αποστολή βιογραφικών: 
george.kottikas@gmail.com

ΒΑΦΕΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Η’ 
ΒΟΗΘΟΣ ΒΑΦΕΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ζητούνται από βαφείο στην Πάρο. Τηλ. 
για πληροφορίες: 22840 52150, 697 
655 9725

ΚΟΠΕΛΑ ζητείται για γραµµατειακή 
υποστήριξη. Πληροφορίες στο τηλ. 
6980 888 858

ΠΩΛΗΤΗΣ – ΠΩΛΗΤΡΙΑ, ζητείται 
για το GOLDEN BEACH SHOP στην 
Χρυσή Ακτή. Τηλ. επικοινωνίας: 6944 
423 010

ΑΤΟΜΟ ΝΕΑΡΟ ζητείται για µόνιµη 
εργασία σε πρατήριο υγρών καυσί-
µων. Απαραίτητη η γνώση αγγλικών. 
Τηλ. επικοινωνίας: 6980 409 246

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ παρα-
δίδονται σε µαθητές ∆ηµοτικού 
– Γυµνασίου – Λυκείου, από απόφοιτη 
τµήµατος Φιλοσοφίας – Παιδαγω-
γικής Ψυχολογίας, µε µεταπτυχιακό 
στην ειδική αγωγή. Τηλ. 6982 063 301

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ 
παραδίδονται, µεµονωµένα ή σε 
µικρά τµήµατα, σε όλα τα επίπεδα και 
ηλικίες. Πληροφορίες: 6944 688 286

Αγγελίες

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€

ΑΙΤΗΜΑ ΣΥΜΠΟΛΙΤΗ ΜΑΣ
Παροικιά 18 Ιουλίου 2018
Προς τον Πρόεδρο Παροικιάς κ. Ιορδάνη Παναγιώτη
Κύριε Πρόεδρε
Έχω την τύχη να είμαι κι εγώ Α.Μ.Ε.Α. και σας πληροφορώ ότι είμαι πολύ 

περήφανος γι’ αυτό.
Μόνο που ορισμένοι πατριώτες μου θέλουν να με βγάλουν από την πατρίδα 

μου, γι’ αυτό θα σας παρακαλούσα να εισηγηθείτε στον κ. Δήμαρχο Πάρου, να 
τοποθετούσε σε μία παραλία της Παροικιάς το μηχάνημα για αυτόνομη πρόσβαση 
στη θάλασσα και την παραλία, και θα σας είμαστε ευγνώμονες εγώ και άλλοι 
συμπολίτες μου.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων που θα μπορέσω κι εγώ να μπω στη θάλασσα 
που από μικρός αγαπώ.

Φιλικά
Ανδρέας Μονδάνος

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ
ΙΕΡΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΟΙΝΟΒΙΑΚΗ ΜΟΝΗ
ΧΡΙΣΤΟΥ ∆ΑΣΟΥΣ ΑΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΕΝ ΠΑΡΩ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Στις 30 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Κυριακή και ώρα 11π.μ. θα διενεργηθεί στο 

γραφείο της Ιεράς Μονής, επαναληπτική πλειοδοτική δημοπρασία για την 
πώληση και μεταβίβαση: 

Ενός αγρού στη θέση «Καμπί» Αγκαιριάς του Δήμου Πάρου, εκτάσεως 7.244 
τ.μ., άρτιου και οικοδομήσιμου. Τα έξοδα της δημοπρασίας και των συμβολαίων, 
βαρύνουν τον αγοραστή.

Πληροφορίες στο τηλ. 22840-91300 και 697 77 14 355
Πάρος 10-07-2018

Το ηγουμενοσυμβούλιο
 Η Ηγουμένη Τα μέλη
 Αρσενία Τσαντουλή Θεοφανώ Μελανίτου
  Φιλοθέη Αναγνωστοπούλου

Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών
«Το ιδιαίτερο» συγχαίρει τους 
παρακάτω μαθητές:
PROFICIENCY / C2
Σόφι Ελενα
Σούλκο Κλέα
LOWER / B2
Αναστασόπουλος Παναγιώτης
Γιατράς Γιώργος
Γιαουπάι Κλαούντια
Κόλα Κλαούντια

Μαλαματένιος Βασίλης
Πετροπούλου Αντριάνα
Σιμιτζή Νεφέλη
HELLENIC AMERICAN UNION 
YOUNG LEARNERS
Γιαουπάι Αντζελα
Κούτσι Ελιόν
Μαντά Λυδία
Σελενίτσα Μιρέλ
Ταντάνης Θανάσης
Τζικόλα Γκαμπριέλ

Συγχαρητήρια στους επιτυχόντες

Ευχαριστήριο
συμμετοχής πένθους
Ευχαριστούμε όσους μας συμπαραστάθηκαν στο πένθος 
μας για την πολυαγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα και γιαγιά, 
Αικατερίνη Σκιαδά.

ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΑΜΟΥ 
Ο Αρκουλής Δημήτριος του Νικολάου και της Αγγελικής το γένος Ραγκούση, 

που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στο Γκύζη και η Ζέλκα Ελευθερία του 
Κωνσταντίνου και της Ευαγγελίας το γένος Σπανού, που γεννήθηκε στην Αθήνα και 
κατοικεί στην Πάρο, θα παντρευτούν στις 13/10 στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου 
(Πυργάκι) στην Πάρο. 

Ο Μπαρμπαρής Νικόλαος του Ιωάννη και της Γεωργίας το γένος Σπανού, που 
γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στην Πάρο και η Παπαδοπούλου Αικατερίνη  
του Αναστασίου και της Ευανθίας το γένος Κιοπεκτζή, που γεννήθηκε στην Αθήνα 
και κατοικεί στην Πάρο, θα παντρευτούν στις 27/10 στο Ιερό Προσκύνημα Παναγίας 
Εκατονταπυλιανής στην Πάρο. 
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Θαλασσόδεντρο 
ή αλμυρίκι

Ένα δέντρο – θάμνος, που συχνά συναντά-
με στις παραλίες του τόπου μας και όχι μόνο. 
Ένας θάμνος ημιφυλλοβόλος, που διαμορφώ-
νεται σε δέντρο μέτριας ανάπτυξης, που φτά-
νει και τα έξη μέτρα.

Ένα δέντρο που χαρακτηρίζει το νησιωτικό 
τοπίο και δείχνει την ιδιαιτερότητα του τόπου. 
Ένα δέντρο που δε χρήζει ιδιαίτερης περιποίη-
σης, αφού μετά την φύτευσή του το «ξεχνάς». 
Το αλμυρίκι, χαρακτηρίζεται από δυνατό ρι-
ζικό σύστημα, που φτάνει σε μεγάλο βάθος. 
Αναπτύσσεται σε φτωχά και αλατούχα εδάφη 
και έχει μεγάλη αντοχή στα εφάλμυρα νερά. 
Εξαιρετικά ανθεκτικό στην έλλειψη νερού, 
αφού μπορεί να τραφεί μόνο με τα σταγονί-
δια της θάλασσας που μεταφέρει ο αέρας, σε 
παραθαλάσσια περιοχή. Θεωρείται το ιδανικό 
δέντρο για να μας προσφέρει τη σκιά του στην 
παραλία, ενώ χρησιμοποιείται από τους κηπο-
τέχνες, για τη δημιουργία ανεμοφρακτών, σε 
σπίτια κοντά στη θάλασσα. Το αλμυρίκι χαρα-
κτηρίζεται για τη γρήγορη ανάπτυξή του και τη 
μεγάλη ανθεκτικότητα σε συνθήκες ξηρασίας 
και δυνατών ανέμων. 

Στην αρχαία Ελλάδα, το αλμυρίκι συμβόλιζε 
τη νιότη και την ομορφιά και ήταν αφιερωμένο 
στη θεά Αφροδίτη. Σύμφωνα με τον μύθο το 
δέντρο αυτό συνδέεται με το νησί της Αφρο-
δίτης (Κύπρος), αφού σύμφωνα με μια παρά-
δοση σε αλμυρίκι μεταμορφώθηκε η Μυρίκη, 
αδελφή του Άδωνη και κόρη του Κιρύνα βασι-
λιά της Κύπρου, και ιέρεια της Αφροδίτης.

Το αλμυρίκι μπορεί να μην είναι το εντυπω-
σιακό φυτό που θα κλέψει την παράσταση σε 
έναν κήπο. Άλλωστε του αρέσει η μοναχικό-
τητα και δε θέλει να προκαλεί. Είναι σκληρο-
τράχηλο δέντρο «αγωνιστής», που γίνεται χα-
μαιλέοντας για να επιβιώσει από το σύστημα. 
(Το σύστημα που έχει φτιάξει ο άνθρωπος και 
ταλαιπωρεί όλους μας άλλωστε). Θα αφεθεί 
στον άνθρωπο, να το χρησιμοποιήσει ως «κα-
λόγηρος» και να κρεμάσει επάνω του από πε-
τσέτες μέχρι σωσίβια, θα αφήσει να του κρε-
μάσουνε καλώδια, λαμπάκια τα γύρω μαγαζιά, 
μέχρι ηχεία και μικροφωνικές εγκαταστάσεις. 
Θα μετατραπεί σε ατραξιόν και υπερθέαμα 
γιατί το σύστημα το επιβάλλει. Πάντως το βα-
σικό που καταφέρνει, είναι να επιβιώνει από το 
σύστημα κάνοντας υπομονή, γνωρίζοντας τις 
συνήθειες του συστήματος και ότι καλοκαίρι 
είναι και θα περάσει.

Γίνεται ένα με την οικογένεια τους καλοκαι-
ρινούς μήνες, αλλά ο χειμώνας είναι η εποχή 
της μοναξιάς και ξεκούρασης. Αυτό είναι το 
θαλασσόδεντρο που αφθονεί στον τόπο μας, 
που πολλοί από εμάς όμως το υποτιμούμε και 
περιφρονούμε όλες τις άλλες εποχές του χρό-
νου, ενώ το καλοκαίρι το αναζητάμε και μας 
είναι τόσο απαραίτητο. 

Στον τόπο μας τα δέντρα αυτά είναι μεγά-
λης ηλικίας και χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας. 
Πρέπει να διαμορφώνονται με ειδικό κλάδεμα 
διώχνοντας φορτία που τα καθιστούν ευάλω-
τα από σχισίματα κορμών. Έτσι μόνο θα τα 
διατηρήσουμε για πολλά χρόνια ακόμα, απο-
λαμβάνοντας όλα τους τα οφέλη.

Παναγιώτης Δημόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NOMOΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 
ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Δήμου Πάρου, ανακοινώνει ότι προκηρύσσεται δη-
μόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με ενσφράγιστες 
προσφορές για την ανάθεση λειτουργίας και εκμε-
τάλλευσης του σχολικού κυλικείου του Δημοτι-
κού Σχολείου Αρχιλόχου - Μάρπησσας, για εν-
νέα χρόνια, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμό 
64321/Δ4/16-05-2008 Κοινής Υπουργικής Απόφα-
σης (ΦΕΚ 1003/Β/30-05-2008) «Λειτουργία κυλικεί-
ων δημοσίων σχολείων»

Ο διαγωνισμός (άνοιγμα προσφορών) θα διεξα-
χθεί στο γραφείο των Σχολικών Επιτροπών στις 
28/9/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00. 
Σε περίπτωση μη επίτευξης αποτελέσματος, ο επανα-
ληπτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 29/10/2018 
στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα, σύμφωνα με την παρ. 
10 της υπ’ αριθμό 64321/Δ4/16-05-2008 Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1003/Β/30-05-2008).

Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στο διαγω-
νισμό θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους 
μέχρι την Πέμπτη 27/9/2018 και ώρα 12:00 στην 
αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού επιτροπή, 
μέσω του Διευθυντή του Σχολείου και θα πρωτοκολ-
λούνται στο πρωτόκολλο της Σχολικής Επιτροπής. 

Για Παραλαβή της αναλυτικής προκήρυξης, οι ενδι-
αφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο 
του σχολείου (Τηλ. 2284041454) και στο γραφείο της 
σχολικής επιτροπής (Τηλ.: 2284360173) κατά τις ερ-
γάσιμες ημέρες και ώρες.

 Πάρος, 30/8/2018
 Ο Πρόεδρος της Π/θμιας & Δ/θμιας 
 Σχολικής Επιτροπής Δήμου Πάρου
 Χαράλαμπος Γ. ΜαλινδρέτοςΠοδόσφαιρο

Μ2 22 σωματεία, που δήλωσαν συμμετοχή, θα 
πραγματοποιηθεί φέτος το ποδοσφαιρικό πρωτά-
θλημα ανδρών της ΕΠΣ Κυκλάδων.

Τα σωματεία που δήλωσαν συμμετοχή είναι: Αίας 
Σύρου, Α.Ο. Σύρου, Πάγος, ΠΑΣ Τήνου, Μύκονος, Άνω 
Μερά, Ανδριακός, Α.Ο. Πάρου, Νηρέας, Μαρπησσαϊ-
κός, Αστέρας Μαρμάρων, Πανναξιακός, Αστέρας Τρα-
γαίας, Φιλώτι, ΠΑΣ Νάξου, Καρτεράδος, ΑΟ Πύργου, 
Πανσιφναϊκός, Σέριφος, Παμμηλιακός, Κύθνος και Ίος.

Σε ό,τι αφορά την κατάρτιση των τριών ομίλων για 
το πρωτάθλημα δεν έχει γίνει γνωστό τίποτα ακόμα, 
παρά μόνο υπάρχουν φήμες… Η κατάρτιση των ομί-
λων πάντως, είναι σε συνδυασμό με την ανακοίνωση 
των χειμερινών δρομολογίων των πλοίων στις Κυκλά-
δες, ενώ η αλλαγή στην ηγεσία του υπουργείου Ναυ-
τιλίας προκαλεί αναμονή, αφού αναμένεται συνάντηση 
της ΕΠΣΚ με τον υπουργό, στην οποία θα τεθούν τα 
ζητήματα της ακτοπλοΐας σε σχέση με την μετακίνη-
ση των σωματείων. Το ραντεβού έχει ζητηθεί από την 
εποχή υπουργίας Π. Κουρουμπλή. 

Τέλος, στις δηλώσεις συμμετοχής για τα πρωταθλή-
ματα Κυκλάδων, είχαμε για το Κ-16, 14 σωματεία και 
για το Κ-14, 18 σωματεία. 

Ακρίβεια
Από αναγνώστη μας λάβαμε την παρακάτω επιστο-

λή στην οποία περιγράφει κάποια στραβά του τόπου 
μας.

Η επιστολή του αναγνώστη μας –που επιθυμεί να 
διατηρήσει την ανωνυμία του- έχει ως εξής:

«Αγαπημένη και αγαπητή Πάρο,
Στο λέω με πολλή αγάπη και για το καλό σου. Νομί-

ζω έχεις πάρει λάθος δρόμο και είσαι οριακά στο να 
το χάσεις το παιχνίδι. Όσο σε θυμάμαι είσαι ένα όμορ-
φο νησί που απευθύνεται σε μεσαία βαλάντια προ-
σφέροντας περίπου αντίστοιχες υπηρεσίες. Ξαφνικά 
φέτος, με το πουσάρισμα και από το νέο αεροδρό-
μιο (που τόσα χρόνια δεν το πολύ-ήθελες) και επειδή 
ήρθαν 4-5 δυνατά πορτοφόλια πήραν τα μυαλά σου 
αέρα και άρχισες τις τρέλες. Το να έχεις άλλες τιμές 
ανάλογα με το πού είναι η ξαπλώστρα είναι κωμικό, 
το να αλλάζουν οι τιμοκατάλογοι μεταξύ Ιουλίου και 
Αυγούστου είναι γελοίο, το να δαγκώνεις τους ξένους 
χρεώνοντας τους πιο ακριβά τα ποτά είναι απογοη-
τευτικό. Βραχυπρόθεσμα δε, θα δεις τη ζημιά, αλλά 
συνεχίζοντας αυτές τις πρακτικές σε βλέπω σε λίγα 
χρόνια να κλαίμε με μαύρο δάκρυ. Δεν χρειάζεται όλα 
τα νησιά της Ελλάδας να γίνουν Μύκονος και Σαντο-
ρίνη. Αυτοί παίζουν αυτό το παιχνίδι πολύ πριν από 
σένα (γνωρίζοντάς το πολύ καλά) και τουλάχιστον 
αυτοί σου χρεώνουν αστακό και ξέρουν πώς να σου 
προσφέρουν τον αστακό, εσύ θες να χρεώνεις αστα-
κό και να πουλάς λιαστό σκουμπρί (γούνα).

Αγαπημένη Παρούλα πίστεψέ με δεν κινδυνεύεις να 
καταστραφείς από τις ανεμογεννήτριες, αλλά από τη 
δικιά σου απληστία και κουτοπονηριά».

Κάρτα 
φιλάθλου

Κυκλοφόρησαν οι καινούριες κάρτες φιλάθλου του 
ΑΜΕΣ «Νηρέας», για τους εντός έδρας αγώνες ποδο-
σφαίρου και βόλεϊ. 

Το κόστος τους είναι 10 ευρώ και μπορείτε να τις 
προμηθευτείτε στο κατάστημα «Ταντάνης» στη Νάου-
σα και από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.
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Δολοφονία
Ένα νέο τραγικό γεγονός (δο-

λοφονία), είχαμε την Κυριακή, 
26 Αυγούστου 2018 στα νησιά 
μας, έπειτα από τη δολοφονία 
προ καιρού στην Αντίπαρο.

Συγκεκριμένα, το πρωί της 
Κυριακής 26/8 στη Νάουσα 
δύο αλλοδαποί δολοφόνησαν 
68χρονο, όταν ο τελευταίος 
τους έκανε παρατήρηση! 

Πιο συγκεκριμένα, οι δύο αλ-
λοδαποί περνούσαν με το αυτο-
κίνητό τους στην περιοχή προς 
τα φράγματα Νάουσας, στην 

οποία ενδιαφέρονταν για αγορά οικοπέδου. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες το θύμα 
τους έκανε παρατήρηση να πηγαίνουν πιο αργά με το αυτοκίνητό τους διότι σήκω-
ναν σκόνη. Λόγο στον λόγο, ξεκίνησε ένταση και οι δύο Ιταλοί (ηλικίας 42 και 44 
ετών), διαπληκτίστηκαν με τον 68χρονο και πιάστηκαν στα χέρια. Ο άτυχος συμπολί-
της μας τραυματίστηκε από την πτώση στο κεφάλι και διακομίστηκε αρχικά στο Κ.Υ. 
Πάρου, και στη συνέχεια σε νοσοκομείο της Αθήνας, στο οποίο εξέπνευσε εξαιτίας 
των κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων. Οι δύο δράστες στη συνέχεια του επεισοδίου 
προσπάθησαν να διαφύγουν αεροπορικώς προς το αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» των 
Αθηνών, και στη συνέχεια προς Ιταλία, όπου και εκεί (Αθήνα), συνελήφθηκαν από τις 
αστυνομικές δυνάμεις.

Σε ανακοίνωση της η αστυνομία για το συμβάν αναφέρει: «Την 26/8/2018 το 
απόγευμα συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί ηλικίας 42 και 44 ετών κατηγορούμενοι 
για θανάσιμο τραυματισμό 68χρονου ημεδαπού.

Συγκεκριμένα οι δράστες το μεσημέρι της ιδίας ημέρας σε χωριό της Πάρου 
συνεπλάκησαν με τον 68χρονο, ο οποίος τραυματίσθηκε σοβαρά και διεκομίσθηκε 
σε νοσοκομείο των Αθηνών, όπου κατέληξε.

Οι κατηγορούμενοι μετά την πράξη τους αποχώρησαν από το νησί αεροπορικώς 
και εντοπίσθηκαν στον Αερολιμένα Αθηνών όπου και συνελήφθησαν. Για τα ακριβή 
αίτια και τις συνθήκες του περιστατικού ενεργείται προανάκριση από το Αστυνομι-
κό Τμήμα Πάρου».

Πάρκινγκ 
Περιφερειακού 
Παροικιάς

Από τον αντιδήμαρχο Πάρου, Μ. Μαλαματένιο, σχετικά με τα δημοσιεύματα για το 
δημοτικό παρκινγκ (Ανάργυρου), στον περιφερειακό δρόμο Παροικιάς, δημοσιοποι-
ήθηκε στις 3/9/2018, η παρακάτω ανακοίνωση:

«Προς αποκατάσταση της αλήθειας και της νομιμότητας, θα ήθελα να ενημε-
ρώσω τους κατοίκους και δημότες της Παροικιάς, με τα πραγματικά γεγονότα 
που αφορούν τις ενέργειες του Δήμου Πάρου για την ενοικίαση δημοτικού χώρου 
στάθμευσης επί του περιφερειακού.

Το συμφωνητικό μίσθωσης του χώρου, επί του περιφερειακού και έναντι της 
μεταφορικής «Ανάργυρος» έληγε στις 31 Μαρτίου 2018. Την Τετάρτη 28 Μαρ-
τίου 2018, με την υπ’ αρ. απόφαση 129/2018 το Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου, 
αποφάσισε την προκήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την εξεύρεση 
και μίσθωση ακινήτου έκτασης από 3000μ2 έως 4000μ2 στη θέση Περιφερειακός 
Παροικιάς, ώστε να εξυπηρετεί τον Περιφερειακό και την περιοχή Αγίας Βαρβάρας, 
με διάρκεια μίσθωσης έως δώδεκα 12 έτη. Η απόφαση αυτή πάρθηκε αμέσως 
μετά την έγκριση του προϋπολογισμού του έτους 2018.

Καταλυτική ημερομηνία κατάθεσης υποβολής προσφορών ορίστηκε η 21η Ιου-
νίου 2018, ημέρα Πέμπτη, όμως καθώς δεν υπήρξε ενδιαφέρον, διενεργήθηκε 
επαναληπτική δημοπρασία, με τους όρους της πρώτης διακήρυξης, πέντε ημέρες 
μετά, με το ίδιο αποτέλεσμα.

Καθώς δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον και η δημόσια μειοδοτική δημοπρασία κα-
τέστη άγονη, σε συνεννόηση με τους ιδιοκτήτες του μισθωμένου στο παρελθόν 
χώρου στάθμευσης, έγινε με απευθείας ανάθεση η μίσθωση ακινήτου εκτάσεως 
5.407,00 τ.μ. στη θέση «Περιφερειακός Παροικιάς» της Δημοτικής Κοινότητας Πά-
ρου, ιδιοκτησίας Μαρίας Παπαδημητροπούλου, Μαριάννας Παπαδημητροπούλου 
και Εμμανουήλ Παπαδημητρόπουλο, για την κάλυψη των αναγκών στάθμευσης 
οχημάτων. Η ανάθεση έγινε με αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Πάρου (αρ. 286/2018), η οποία ελήφθη με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των 
μελών, όπως ορίζει ο νόμος (αρ.194 του ν. 2464/2006).

Η διάρκεια μίσθωσης ορίστηκε για επτά μήνες και άρχιζε με την ημερομηνία 
υπογραφής. Στη συνέχεια, στις 21 Αυγούστου, με την υπ. αρ. 310/2018 απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου, τροποποιήθηκε η προηγούμενη απόφαση και ορίστη-
κε η απευθείας ανάθεση για την επαναληπτική της μίσθωσης ακινήτου εκτάσεως 
4000 τ.μ.  που βρίσκεται στη θέση «Περιφερειακός Παροικιάς» της Δημοτικής Κοι-
νότητας Πάρου, ιδιοκτησίας Μαρίας Παπαδημητροπούλου, Μαριάννας Παπαδη-
μητροπούλου και Εμμανουήλ Παπαδημητρόπουλο, για την κάλυψη των αναγκών 
στάθμευσης οχημάτων, διάρκεια μίσθωσης τριών μηνών, ήτοι από 1/8/2018 έως 
31/10/2018

Η μίσθωση έγινε προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες στάθμευσης κατά τους 
καλοκαιρινούς μήνες. Οι παραπάνω αποφάσεις είναι αναρτημένες στο διαδίκτυο 
και στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου. 

Ως εκ τούτου, και καθώς ως Δημοτική Αρχή πράξαμε ότι προβλεπόταν από τον 
νόμο για την εξεύρεση χώρου στάθμευσης, αλλά σε καμία περίπτωση δε μπορούμε 
να εκβιάσουμε τη μίσθωση ιδιόκτητων ακινήτων/οικοπέδων, θεωρούμε τα άρθρα 
και τις αναφορές και που είδαν το φως της δημοσιότητας, ανακριβείς και ψευδείς, 
και παρακαλούμε για την αποκατάσταση της αλήθειας να δημοσιεύσετε τα γεγονό-
τα όπως συνέβησαν στην πραγματικότητα».

Τοπικές ειδήσεις

Αντάμωμα Μικρασιατών
Από τον πολιτιστικό σύλλογο Άσπρου Χωριού, «Ατλαντίς», δημοσιοποιήθηκε το 

πρόγραμμα εκδηλώσεων για την 14η Μικρασιατική συνάντηση Πάρου.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
21:00 μ.μ.: «1922 προσφυγιά – 2001 προσκύνημα στις εστίες των προγόνων 

μας». Ομιλία του ιατρού-αναισθησιολόγου, Δρ. Νικολάου Λειβαδάρα, προέδρου του 
συλλόγου Μικρασιατών Ερμούπολης, μέσα από βιωματικά του συναισθήματα και βι-
ώματα λογοτεχνών που με το ταλέντο τους απέδωσαν το αίσθημα της προσφυγιάς. 
Θα ακολουθήσει μουσική εκδήλωση. Tραγούδι: Νίκος Στόκας. Συμμετέχει η παιδική 
νεανική χορωδία του ωδείου «Μυθωδία. Πιάνο/διεύθυνση: Μαρουλία Κοντού.

ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
19:45 μ.μ.: Πανηγυρικός εσπερινός με αρτοκλασία
ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Πρωί στις 7:30 π.μ.: Πανηγυρικός όρθρος και Αρχιερατική Θεία λειτουργία. Θα 

ακολουθήσει γύρω στις 10:00 π.μ. η ευλογία του κόλλυβου των Αγίων Μαρτύρων 
και η λιτάνευση της Ιερής Εικόνας. Στις 20:00 μ.μ.: «Από τη Γη της Μικρασίας στα 
νησιά μας». Παράσταση που περιλαμβάνει θεατρικό δρώμενο, τραγούδια, και χο-
ρούς της Προποντίδας, της Ερυθραίας, των Επτανήσων και των Κυκλάδων με την 
συμμετοχή του μουσικοχορευτικού συγκροτήματος Νάουσας, της χορωδίας Νάου-
σας Πάρου, και του πολιτιστικού συλλόγου «Αιολίδα» Νέας Σμύρνης.

Υδατοδρόμια
Δημοσιοποιήθηκε η προκήρυξη από την περιφέρεια Ν. Αιγαίου για τον διαγωνισμό 

σχετικά με την αδειοδότηση 20 υδατοδρομίων σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Η 
προκήρυξη αφορά την αδειοδότηση υδατοδρομίων σε 9 νησιά των Κυκλάδων και 
σε 10 της Δωδεκανήσου (δύο στη Ρόδο).

Η Πάρος δεν περιλαμβάνεται στα νησιά για την αδειοδότηση, ενώ μεταξύ αυτών 
στις Κυκλάδες είναι τα νησιά: Μύκονος, Σαντορίνη, Κύθνος, Κέα, Άνδρος, Σίκινος, 
Σέριφος, Δονούσα και Ανάφη. Οι ενδιαφερόμενοι για τον διαγωνισμό μπορούν να 
καταθέσουν τις προσφορές τους μέχρι την Παρασκευή 5/10/2018 στις 11 το πρωί.

Σημειώνουμε ότι η Πάρος έχει προτείνει για την αδειοδότηση δύο θέσεις. 
Η πρώτη θέση είναι το παλιό αεροδρόμιο του νησιού μας, για το οποίο σύμφωνα 
με πληροφορίες υπάρχει πρόβλημα, καθώς σε κανένα άλλο νησί του Ν. Αιγαίου δεν 
έχει προταθεί αεροδρόμιο για την προσγείωση των υδροπλάνων (κάτι που είναι εφι-
κτό) και, δεύτερη θέση η Πούντα απέναντι από την Αντίπαρο, για την οποία πρέπει 
πρώτα να υπάρξει σχεδιασμός για το θαλάσσιο διάδρομο προσγείωσης.
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Σύμφωνα με ανακοίνωση του συλλόγου: «[…] Αυτή 
είναι μια τεχνική τρισδιάστατης σάρωσης, αποτύπω-
σης και απεικόνισης αντικειμένων. Στην περίπτωση 
μας, έγινε σάρωση από 12 διαφορετικές θέσεις, και 
τα δεδομένα θα συνδεθούν σε ειδικό πρόγραμμα, 
για να δώσουν την τελική τεκμηρίωση υπάρχουσας 
κατάστασης και έγχρωμη τρισδιάστατη αποτύπωση 
η οποία θα έχει ακρίβεια ενός εκατοστού. Στην απο-
τύπωση αυτή, θα μπορούν να γίνουν μετρήσεις και 
να εξαχθούν συμπεράσματα για τα περαιτέρω στάδια 
μελέτης.

Η διαδικασία αυτή, χρησιμοποιείται στην αρχαιο-
λογία για διαφύλαξη της ανασκαφικής εικόνας (μο-
ντέλο – μακέτα – αντίγραφο), για αντικατάσταση του 
εύθραυστου ευρήματος σε φυσική κλίμακα, ή υπό 
κλίμακα για εποπτική χρήση σε εκθεσιακούς χώρους. 
Ο συμπατριώτης μας από τον Κώστο, μακετίστας, Νί-
κος Παντελαίος, ο οποίος έκανε την αποτύπωση συ-
νεργάζεται με εφορείες αρχαιοτήτων για αποτύπωση 
και ένα προς ένα αναπαραγωγή ταφικών συνόλων, 
ψηφιδωτών και αρχαιολογικών ευρημάτων. Την όλη 
εργασία, μας την παρέχει δωρεάν, αναλώνοντας χρό-
νο από τις πολύτιμες διακοπές του. Τον ευχαριστούμε 
βαθύτατα (…).

Η εργασία παρ’ όλο που με την ψηφιακή απεικόνιση 
διευκολύνεται και γίνεται ακριβέστατη, δεν παύει να 
είναι χρονοβόρα. Είμαστε ακόμα στα πρώτα στάδια, 
και ανεξάρτητα από την τελική έκβαση, θέλουμε να 
εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια δυνατοτήτων που 
έχουμε. Από ότι γνωρίζουμε, η μέθοδος αυτή, δεν 
έχει χρησιμοποιηθεί για κανένα άλλο φαρικό συγκρό-
τημα. Το κόστος είναι μεγάλο, χρησιμοποιείται μόνο 
σε εξαιρετικά ευπαθείς αρχαιολογικές ανακαλύψεις, 
και είμαστε απίστευτα τυχεροί που μας παρέχεται 
από τον συμπατριώτη μας, δωρεάν. Θεωρούμε ότι η 
αποκατάσταση του φάρου του Αγίου Φωκά, πρέπει 
να γίνει, και λόγω κατάστασης του, σύντομα. Με την 
ευκαιρία του παρόντος, καλούμε όποιους έχουν ιστο-
ρικά στοιχεία (φωτογραφίες, έγγραφα ή ακόμα και 
προφορικές αφηγήσεις) να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Επίσης, κάνουμε έκκληση στους ντόπιους συνα-
δέλφους μηχανικούς, αν θέλουν, να βοηθήσουν στην 
ολοκλήρωση του φακέλου. Η εργασία είναι 100% 
εθελοντική, γίνεται στον ελεύθερο χρόνο μας, και για 
αυτό, δυστυχώς αργή (…)».

Η Λαϊκή Συσπείρωση
Για τους κινδύνους από τα ουσιαστικά γκρεμίσμα-

τα που υπάρχουν στον φάρο του Αγ. Φωκά, η Λαϊκή 
Συσπείρωση Πάρου, υπό τον τίτλο: «Μέτρα προ-
στασία τώρα», δημοσιοποίησε στις 17/8/2018 την 
παρακάτω ανακοίνωση:

«Τα κτήρια του φάρου του Αγίου Φωκά δεν είναι 
απλώς ερειπωμένα, είναι επικίνδυνα για τη σωματική 
ακεραιότητα και τη ζωή όσων τα επισκέπτονται. 

Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας μέσω του Πολεμικού 
Ναυτικού και της υπηρεσίας Φάρων έχουν ακέραια 
την ευθύνη για ότι συμβεί, πράγμα που απευχόμαστε. 
Χωρίς μια στοιχειώδη περίφραξη, που να αποτρέπει 

την είσοδο των επισκεπτών στα κτήρια, με δυο πινα-
κίδες στα ελληνικά μόνο (!) «απαγορεύεται η είσοδος, 
κίνδυνος ατυχήματος», έχουν εκπληρώσει το καθή-
κον τους για τη προστασία αυτών που επισκέπτονται 
το χώρο. Δεκάδες επισκέπτες μεταβαίνουν στο συ-
γκεκριμένο σημείο, ιδιαίτερα την ώρα του ηλιοβασι-
λέματος για φωτογράφηση. Η πρωτοβουλία του συλ-
λόγου του παραδοσιακού οικισμού να προχωρήσει 
στη σύνταξη μελέτης αποκατάστασης των κτηρίων 
στην αρχική τους μορφή και η σχετική αξιοποίηση 
τους προφανώς είναι αξιέπαινη και ίσως ευαισθητο-
ποιήσει τους αρμόδιους.

Όμως μπροστά στην αδιαφορία που επιδεικνύουν 
μέχρι σήμερα, δεν μπορεί να αδιαφορεί και ο δήμος 
Πάρου. Άμεσα πρέπει να περιφράξει το χώρο, να το-
ποθετηθούν ξενόγλωσσες απαγορευτικές πινακίδες 
και ας έρθουν οι ανεύθυνοι –υπεύθυνοι να ζητήσουν 
τα ρέστα. 

Εμείς από τη μεριά μας ζητάμε από το πρόεδρο και 
το δήμαρχο να φέρουν το θέμα της αποκατάστασης 
και της αξιοποίησης των κτηρίων του φάρου του Αγ. 
Φωκά, στο πρώτο δημοτικό συμβούλιο σαν θέμα ημε-
ρήσιας διάταξης»

Η πραγματικότητα…
Τα κτίρια του φάρου στον Άγιο Φωκά –για τα οποία 

καμία σοβαρή προσπάθεια δεν υπήρξε έως σήμερα- 
ανήκουν στην υπηρεσία φάρων του πολεμικού ναυ-
τικού.

Πλην μίας επικοινωνίας που υπήρχε μεταξύ δήμου 
Πάρου και υπηρεσίας φάρων το 2004, ουδεμία άλλη 
ενέργεια έχει γίνει. Κατά καιρούς απλά υπάρχουν κά-
ποιες αναφορές φορέων.

Αν αναλογιστούμε τις μνημονιακές συνθήκες που 
επικρατούν στον δημόσιο τομέα και την υποστελέχω-
ση που υπάρχει στο πολεμικό ναυτικό σε παρόμοιες 
υπηρεσίες, όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν εκα-
τοντάδες υποθέσεις παρόμοιων κτισμάτων στην Ελ-
λάδα, οι οποίες είναι στοιβαγμένες σε κάποιες ντου-
λάπες… Η υπηρεσία φάρων του πολεμικού ναυτικού 
–η οποία πραγματικά δείχνει μία ξεχωριστή αγάπη και 
ενδιαφέρον για όλα αυτά τα κτιριακά κειμήλια- ανα-
δεικνύει παρόμοιες υποθέσεις φάρων και τις μετα-
τρέπει σε παραθεριστικές κατοικίες αξιωματικών του 
πολεμικού ναυτικού. Μία τέτοια ενέργεια έχει επισή-
μως και η παραπάνω υπηρεσία για τον Αγ. Φωκά. Η 
διαφορά όμως είναι ότι τα δύο εκ των τριών κτιρίων 
στο Αγ. Φωκά, είναι μικρά και δεν προσφέρονται για 
παραθεριστικές κατοικίες.

Το μοναδικό σενάριο που να έχει βάση για την εκμε-
τάλλευση αυτού του αναξιοποίητου κτιριακού θησαυ-
ρού για την Παροικιά και τους κάλλους που έχει στο 
σημείο που βρίσκεται είναι μόνο η αποκατάσταση των 
κτιρίων για κάποιον κοινωφελή σκοπό με τη συνδρομή 
φορέα (π.χ. δήμος Πάρου).

Τέλος, ο φάρος του Αγ. Φωκά κατασκευάστηκε το 
1867 από την Γαλλική εταιρεία φάρων. Το ύψος του 
πύργου του είναι 10 μέτρα και το εστιακό του ύψος 
είναι 14 μέτρα. Βρίσκεται στην περιοχή Κρωτήρι και 
δίπλα του σώζεται εγκαταλελειμμένο το σπιτάκι του 
φαροφύλακα.

Το θέμα της εβδομάδας

Φάρος Αγ. Φωκά
Στο πλαίσιο των ενεργειών του συλλόγου του παραδοσιακού οικισμού 
Παροικιάς, έγινε αποτύπωση του συγκροτήματος του φάρου στον Άγιο Φωκά, 
με 3D Laser Scanning για την αποκατάστασή του.
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Κ. Ροκονίδας - Γ. Κρητικός

& φέτος πρώτοι... µε διαφορά!

Κ. Ροκονίδας - Γ. Κρητικός
φροντιστή

ριο

Κ. Ροκονίδας - Γ. ΚρητικόςΚ. Ροκονίδας - Γ. Κρητικός

φροντιστήριο

Συνεργαζόµενα φροντιστήρια

 Γ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Ε.Μ.Π

 Γ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ(ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

 ∆.ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ

 ∆.ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΑΡΤΑ) ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

 Θ. ΒΙΟΛΕΤΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ(ΗΡΑΚΛΕΙΟ)- ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

 Κ. ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ(ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΤΕΙ ΠΕΛ/ΣΟΥ

 Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ(∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟ) ΤΕΙ ΑΝ.ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ

 Κ.ΦΩΤΙΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ(ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

 Κ. ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ(ΑΜΑΛΙΑ∆Α)ΤΕΙ ∆ΥΤ. ΕΛΛΑ∆ΑΣ

 Κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

 Κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ(ΚΟΖΑΝΗ) ΠΑΝ. ∆ΥΤ. ΜΑΚ.

 Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ(ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

 Λ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ(ΣΕΡΡΕΣ) ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕ∆.

 Μ. ΠΩΛΙΝΑ  ΦΥΣΙΚΗΣ(ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣ

 Μ. ΜΙΚΕΛ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ(ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ) ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

 Μ.ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ(ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ

 Μ. ΜΑΡΟΥΛΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ

 Ν. ΚΕΛΒΙΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕ (ΚΟΖΑΝΗ)

  ΤΕΙ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

 Π.ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ

 Π. ΜΑΡΙΝΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

 Σ.ΗΛΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 Σ.ΚΟΣΜΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΧΑΛΚΙ∆Α) ΤΕΙ ΣΤ. ΕΛΛΑ∆ΑΣ

 Σ. ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ

 Σ. ΣΩΤΗΡΗΣ  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΤΕΙ ∆ΥΤ. ΕΛΛΑ∆ΑΣ

 Σ.ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΤΕ (ΚΟΖΑΝΗ)-

  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΤΕ ΤΕΙ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

*Δεν δημοσιεύονται πλήρως τα ονόματα των επιτυχόντων σύμφωνα με τον νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, GDPR
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