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Ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ
σας ενηµερώνει οτι στο νέο του ιατρείο που βρίσκεται

στο Β κτίριο της Ιατρονήσου, λειτουργεί πολυτοµικός (6 τοµών)
αξονικός τοµογράφος της εταιρείας Philips

τελευταίας τεχνολογίας, οστεοπυκνόµετρο για µέτρηση οστικής 
πυκνότητας καθώς και ορθοπαντογράφος ψηφιακος (cr)

για κεφαλοµετρικές και πανοραµικές ακτινογραφίες.

Μνημεία και αρχαιότητες 
της Αντιπάρου

Αφιέρωµα: 
σχολική
χρονιά

σελ. 7-11
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Η ημερίδα αυτή, η οποία απευθύνεται στους Αντι-
παριώτες, στους φίλους και τους επισκέπτες του νη-
σιού, θα αναφέρεται τόσο στο αρχαιολογικό έργο του 
παρελθόντος όσο και στις εργασίες των τελευταίων 
χρόνων καθώς και στις εργασίες ανάδειξης αυτού του 
μνημειακού πλούτου που υλοποιούνται ήδη ή προ-
γραμματίζονται στο άμεσο μέλλον. 

Όπως έχει γίνει κατανοητό σε όλους, αυτός ο πο-
λιτιστικός πλούτος που έχει κληρονομήσει το νησί 

της Αντιπάρου από την ιστορία, μπορεί να αποτελέ-
σει μοχλό ανάπτυξης συμβάλλοντας στην ποιότητα 
του τουριστικού προϊόντος του τόπου σε μια ολιστική 
θεώρηση, στην οποία εντάσσονται πέραν των υλικών 
καταλοίπων του πρόσφατου και απώτερου παρελθό-
ντος και τα άυλα τεκμήρια της πλούσιας πολιτιστικής 
παράδοσης της Αντιπάρου.

Ιδιαίτερη θέση στην ημερίδα έχει η παρουσία τριών 
σημαντικών ερευνητών των αρχαιοτήτων και μνημεί-

ων της Αντιπάρου και των νησίδων της: της κ. Φωτει-
νής Ζαφειροπούλου, επίτιμης εφόρου αρχαιοτήτων, η 
οποία στο τέλος της δεκαετίας του 1950 διεξήγαγε 
ανασκαφές στο Δεσποτικό υπό την διεύθυνση του Ν. 
Ζαφειρόπουλου, του καθηγητή Colin Renfrew, λόρδου 
Renfrew του Kaimsthorn, ο οποίος τη δεκαετία του 
1960 ανέσκαψε πρώτο νεολιθικό οικισμό που ερευ-
νήθηκε στις Κυκλάδες, στο νησάκι Σάλιαγκος, και της 
ομότιμης καθηγήτριας Μάρως Φίλιππα Αποστόλου, 
του εθνικού Μετσόβιου πολυτεχνείου, η οποία μελέ-
τησε το κάστρο της Αντιπάρου τη δεκαετία του 1970.

Το πρόγραμμα
09:00-09:30 Προσέλευση – εγγραφές. Πρωινή 

συνεδρία, γεωλογία – αρχαίοι χρόνοι
09:30-09:45 Δ. Σακελλαρίου. Αντίπαρος, Κυκλά-

δες, Αιγαίο: Οι μεταβολές της θαλάσσιας στάθμης, 
οι τεκτονικές κινήσεις και o ρόλος τους στη βύθιση ή 
ανύψωση των παράκτιων αρχαιολογικών θέσεων.

09:45-10:00 Φ. Μαυρίδης. Σπήλαιο Αντιπάρου. Η 
«βιογραφία» ενός μνημείου της φύσης και του Πολι-
τισμού.

10:00-10:15 Ειρ. Νικολακοπούλου, Ζ. Παπαδο-
πούλου, Γ. Μπασιάκος. Ένα ερευνητικό πρόγραμμα για 
την προϊστορία της Αντιπάρου και των νησίδων της: η 
περίπτωση των Κρασάδων.

10:15-10:30 Χρ. Ντούμας. Αρχαιοκαπηλία στις Κυ-
κλάδες κατά τη δεκαετία του 1960. H περίπτωση του 
συμπλέγματος Πάρου-Αντιπάρου.

10:30-10:45 Ζ. Παπαδοπούλου. Οι πρόσφατες 
έρευνες της αρχαιολογικής υπηρεσίας στην Αντίπαρο.

10:45-11:30 Συζήτηση - διάλειμμα
11:30-11:45 Ιλ. Νταϊφά, Αλ. Αλεξανδρίδου. Αναζη-

τώντας την Αντίπαρο της Πρώιμης Εποχής του Σιδή-
ρου στο Δεσποτικό.

11:45-12:00 Γ. Κουράγιος. Οι πρόσφατες αρχαι-
ολογικές έρευνες και οι εργασίες αναστήλωσης του 
ιερού του Απόλλωνα στο Δεσποτικό.

12:00-12:15 Aen. Ohnesorg. Παρατηρήσεις για 
την κυκλαδική αρχαϊκή

αρχιτεκτονική με αφορμή τα μνημεία της Πάρου και 
του Δεσποτικού.

12:15-12:30 Χ. Διαμαντή, Αν. Λαμπράκης. Μικρά 
νησιά-δορυφόροι στο υστερορωμαϊκό/πρωτοβυζαντι-
νό Αιγαίο: το Δεσποτικό και η θέση του στο σύμπλεγμα 
Πάρου-Αντιπάρου.

12:30-12:45 Γ. Μακρής, Ελ. Κακαβούλη. Χαρτο-
γραφώντας το πολιτιστικό τοπίο της Αντιπάρου.

12:45-13:30 Συζήτηση – διάλειμμα

Απογευματινή συνεδρία
Α. Βυζαντινή, Μεσαιωνική και νεώτερη Αντί-

παρος
18:00-18:15 Μ. Φίλιππα-Αποστόλου. Το κάστρο 

της Αντιπάρου 40 χρόνια μετά.
18:15-18:30 Δ. Αθανασούλης, Μ. Σιγάλα. Τα βυζα-

ντινά και μεταβυζαντινά μνημεία της Αντιπάρου και η 
προστασία τους.

18:30-18:45 Συζήτηση
Β. Τιμητική συνεδρία
Τα μνημεία και η έρευνα τους τις δεκαετίες 

1950-1960
18:45-19:00 Χαιρετισμός από τον δήμαρχο Αντι-

πάρου, Α. Φαρούπο.
19:00-19:30 Φ. Ζαφειροπούλου. Οι έρευνες του 

Ν. Ζαφειρόπουλου στην Αντίπαρο και στον νησιωτικό 
της περίγυρο.

19:30-20:00 C. Renfrew. Οι έρευνες στον Σάλια-
γκο Αντιπάρου τη δεκαετία του 1960.

20:00-20:30 Συζήτηση - Λήξη της ημερίδας.

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 470

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

Μνημεία και αρχαιότητες 
της Αντιπάρου
Η ΕΦΑ Κυκλάδων, σε συνεργασία με τον δήμο Αντιπάρου, διοργανώνει στις 
15 Σεπτεμβρίου 2018 στην Αντίπαρο (αίθουσα «Καλουδά» του σχολικού 
συγκροτήματος του νησιού), μία ανοιχτή στο κοινό αρχαιολογική ημερίδα 
με σημαντικούς ομιλητές-πρωταγωνιστές της αρχαιολογικής έρευνας στην 
Αντίπαρο, τις Κυκλάδες και το Αιγαίο γενικότερα.
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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%

Η καλή μας 
αγελάδα…

Γενιές ολόκληρες μεγαλώσαμε με παροιμίες για τα 
ζώα και ότι: αγελάδες, μοσχάρια, γαϊδούρια, άλογα 
αλλά και κατσίκια, και πρόβατα, αγαπάνε τον ήλιο και 
χαίρονται τη ζεστασιά του. Και αυτό δεν είναι ψέμα, 
αφού ο ήλιος τα ευνοεί τις κρύες μέρες του χειμώνα ή 
ακόμα και την άνοιξη, ενώ τους κάνει ζημιά το καλο-
καίρι και βέβαια σε περιόδους καύσωνα. 

Περνώντας από πολλούς αγρούς το καλοκαίρι στην 
Πάρο, εύκολα παρατηρεί κανείς ότι όλα τα ζώα που εί-
ναι παρατημένα για βοσκή, στοιβάζονται κυριολεκτικά 
μόλις βρουν κάποια άκρη σκιάς! Τα βλέπουμε συχνά 
κάτω από ποτίστρες, κολλημένα σε ξερολιθιές, κάτω 
από κανένα μικρό υπόστεγο που φυσικά δεν επαρκεί 
για όλα. Είναι ελάχιστοι αυτοί που έχουν φροντίσει να 
τους κάνουν κάποιο μικρό οίκημα ή υπόστεγο για να 
προστατεύονται. Ας μη πούμε για το νερό τους που αν 
δεν είναι μέσα σε κουβά γεμάτο σφίγγες και βρωμιά, 
συνήθως ούτε καν υπάρχει! Και όμως διψάνε κι αυτά 
όπως εμείς, έχουν ανάγκη την δροσιά όπως κι εμείς 
και υποφέρουν από τον καύσωνα και την έλλειψη νε-
ρού όπως κι εμείς! 

Ας μη πούμε βέβαια για τα ζώα με δεμένα πόδια 
στους 30 πόντους (!) που βασανίζονται για να κάνουν 
ένα βήμα για να βρούνε την τροφή τους. Είναι τόσο 
επίπονος και αναχρονιστικός πια αυτός ο τρόπος που 

όσοι νοιάζονται πραγματικά για τα ζώα τους και την 
ευζωία τους, θα πρέπει να βρουν άλλες λύσεις, όπως 
τόσοι άλλοι αγρότες στο νησί μας έχουν ήδη βρει. 
Έχοντας τα ζώα τους σε άψογη και υγιή κατάσταση, 
χωρίς σωματικά προβλήματα και φθορές (ματωμένα 
πόδια, κατεστραμμένα άκρα κλπ). Βλέπουμε συχνά κο-
πάδια προβάτων, κατσικιών, αγελάδων και μοσχαριών 
να βόσκουν ευτυχισμένα σε περιφραγμένους χώρους 
χωρίς δεμένα πόδια! Η ακόμα, να συνοδεύονται από 
άνθρωπο σε ασφαλή χώρο για να βοσκίσουν, χωρίς 
κίνδυνο να φύγουν. Υπάρχουν τρόποι, φτάνει να τους 
βρούμε και να τους εφαρμόσουμε!..

Καθημερινά όλο το καλοκαίρι, τουρίστες Έλληνες 
και ξένοι καλούν τις φιλοζωικές του νησιού να δια-
μαρτυρηθούν για γαϊδούρια και άλογα δεμένα μέσα 
στον ήλιο, χωρίς φαί, νερό, υπόστεγο! Για αγελάδες 
και μοσχάρια, πρόβατα και κατσίκια με δεμένα πόδια 
που υποφέρουν να περπατήσουν. Μέσα στον ήλιο 
χωρίς καμία απολύτως προστασία. Εκτός από το γε-
γονός ότι ένα τέτοιο θέαμα δεν τιμά ένα νησί όπως 
η Πάρος, μας παραπέμπει δυστυχώς στον Μεσαίωνα! 
Πρέπει λοιπόν κάποια στιγμή να προσπαθήσουμε όλοι 
μας για κάτι καλύτερο γι’ αυτά τα άμοιρα ζώα που μας 
προσφέρουν τόσα πολλά! Μπορούμε σίγουρα να τους 
βελτιώσουμε τις συνθήκες διαβίωσης  και να τους 
εξασφαλίσουμε μια καλύτερη ζωή! Η Πάρος, ένα από 
τα ομορφότερα νησιά του κόσμου το αξίζει!

Αργυρώ Ελευθεριάδου
Πρόεδρος PAWS

Νέο ΔΣ στην 
PAWS

Μετά τις εκλογές στις 2/9/2018 του συλλόγου προ-
στασίας ζώων Πάρου (PAWS), εγκρίθηκε το νέο διοι-
κητικό συμβούλιο που έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Αργυρώ Ελευθεριάδου
Αντιπρόεδρος: Ray Fellows (Ρέι Φέλοουζ)
Γραμματέας: Mary Fellows (Μαίρη Φέλοουζ)
Ταμίας: Janet Turner (Τζάνετ Τέρνερ)
Μέλος: James Turner (Τζέιμς Τέρνερ)
Αναπληρωματικά μέλη: Αλέξανδρος Δημακό-

πουλος, Τατιάνα Σισμάνη, Barbara Polyzos (Βαρβάρα 
Πολύζου)

Ελεγκτική Επιτροπή: Μαρία Γιαρμενίτη, Marilyn 
Coots (Μέριλυν Κούτς), Bram Vanspronsen (Μπράμ 
Βανσπρόνσεν).
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Μία άνοδος, 
ένας 
προβληματισμός

Σημαντική άνοδος αποβιβασθέντων επιβατών στο 

λιμάνι της Παροικιάς είχαμε τον μήνα Αύγουστο 2018, 

καθώς είχαμε 154.517 αφίξεις. 

Το νούμερο αποβιβασθέντων επιβατών ήταν το 

δεύτερο καλύτερο ιστορικά από το 2005 όταν εί-

χαν αποβιβαστεί 177.200 επιβάτες.

Σημειώνουμε ακόμα, ότι τον φετινό Αύγουστο εκτός 

από τις 154.517 αφίξεις επιβατών με 675 (!) κατά-

πλους από 19 διαφορετικά πλοία, είχαμε 14.628 αφί-

ξεις ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων, 955 φορτηγών, 

3.235 δικύκλων, 17 λεωφορείων και 69 τροχόσπιτων. 

Οι περισσότεροι επιβάτες αποβιβάστηκαν στην Πάρο 

από τον Πειραιά (67.598), από τη Μύκονο (23.812), 

από τη Νάξο (17.468), από τη Ραφήνα (12.916) και 

από τη Θήρα (12.239). Συνολικά στο νησί μας ήρθαν 

επιβάτες από 23 λιμένες άλλων περιοχών της χώρας.

Τέλος, η ημερομηνία με τις περισσότερες αφίξεις 

επιβατών στο λιμάνι της Παροικιάς ήταν στις 4 Αυγού-

στου, όταν αποβιβάστηκαν σ’ αυτό 7.866 άτομα.

Θεσσαλονίκη: Τις πταίει

Το πολυδιαφημισμένο δρομολόγιο από Θεσσαλονί-

κη για τη σύνδεση της Πάρου με τη συμπρωτεύουσα 

αποδείχτηκε και τον μήνα Αύγουστο αποτυχημένο, κα-

θώς μεταφέρθηκαν μόλις 184 επιβάτες από εκεί. 

Το θέμα πρέπει να απασχολήσει τόσο την του-

ριστική επιτροπή του νησιού μας όσο και τους αρμό-

διους πράκτορες και ξενοδόχους. Και αυτό διότι, στο 

παρελθόν, οι επιβάτες από τη Θεσσαλονίκη και γενικά 

από τη Μακεδονία ήταν πολλοί περισσότεροι. Πολλοί 

θεωρούν ότι η μικρή κίνηση από το λιμάνι της Θεσ-

σαλονίκης προς Πάρο οφείλεται σε τρεις παράγοντες: 

α) τα εισιτήρια αεροσκαφών από τη συμπρωτεύουσα 

προς Πάρο δεν έχουν μεγάλες διαφορές τιμών από τα 

πλοία αν υπολογίσει κανείς και τα έξοδα που υπάρ-

χουν σ’ αυτά, λόγω των πολλών ωρών μετακίνησης 

των επιβατών, β) τα πολλά λιμάνια (πέντε) που πιάνει 

το πλοίο από Θεσσαλονίκη προς Πάρο και γ) την πολ-

λή κακή διαφήμιση (σχεδόν ανύπαρκτη) του νησιού 

μας στη Μακεδονία. 

Σημειώνουμε ότι τα παλαιότερα χρόνια είχε γίνει 

συνδυασμένη διαφημιστική προβολή του νησιού μας 

στη Μακεδονία και υπήρχαν πολλαπλά οφέλη από 

αυτό.

Πάρκινγκ 
Περιφερειακού

Για τον χώρο στάθμευσης του περιφερειακού δρό-

μου Παροικιάς, η «Ενιαία Κίνηση Πολιτών, Ενό-

τητα για το Μέλλον», δημοσιοποίησε το παρακάτω 

δελτίο τύπου:

«Είναι πραγματικά λυπηρό το γεγονός ότι ΧΑΘΗΚΕ, 

μετά από 20 χρόνια απρόσκοπτης λειτουργίας, ο χώ-

ρος στάθμευσης που βρίσκεται έναντι της μεταφορι-

κής «Ανάργυρος», επί του περιφερειακού, ο οποίος 

εξυπηρετεί τους κατοίκους και τους εργαζόμενους 

του παραδοσιακού οικισμού της Παροικίας αλλά και 

πλήθος επισκεπτών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Η μη ανανέωση της σύμβασης οφείλεται ξεκάθαρα 

στην καθυστέρηση της δημοτικής αρχής να έρθει σε 

επαφή με τους ιδιοκτήτες, όπως συνέβαινε τα προη-

γούμενα χρόνια. Ο Δήμος Πάρου μίσθωσε το συγκε-

κριμένο χώρο στάθμευσης σχεδόν είκοσι χρόνια πριν, 

το διαμόρφωσε κατάλληλα με χρήματα του Παριανού 

λαού, και όλα αυτά τα χρόνια λειτουργούσε χωρίς κα-

νένα πρόβλημα εξυπηρετώντας δωρεάν τους πολίτες 

και τους επισκέπτες της Παροικίας.

Το γεγονός ότι, με αποκλειστική ευθύνη της Δημο-

τικής αρχής, το 2018 ο δημοτικός χώρος στάθμευσης 

πέρασε σε χέρια ιδιώτη αποτελεί ένα πολύ δυσάρεστο 

γεγονός το οποίο θα προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση 

κυρίως στους μόνιμους κατοίκους του παραδοσιακού 

οικισμού της Παροικίας. Η αδιαφορία που έδειξε για 

ακόμη μία φορά η δημοτική πλειοψηφία ξεπερνά τα 

όρια του ανεκτού.

Ζητούμε από την Δημοτική πλειοψηφία να βρει 

άμεσα λύση, ώστε να αποκατασταθεί η αναστάτωση 

που έχει προκληθεί».

Ψιτ ψιτ, εσύ 
κύριος εκεί

Ψιτ εσύ. Ναι εσύ με το λευκό μπλουζάκι και 
τις σαγιονάρες που προσπαθείς να κρεμάσεις 
στον κάδο την μπλε σακούλα με σκουπίδια. 
«Ποιος είσαι εσύ που θα μου κάνεις παρατη-
ρήσεις;». Τι σε νοιάζει κύριος ποιος είμαι; Αν 
σιχαίνεσαι να ανοίξεις τον κάδο, τότε να μην 
έτρωγες τα ψάρια που σκυλοβρομάνε στη σα-
κούλα σου.

Ψιτ Ψιτ εσύ κύριος. Ναι εσύ με το μπλε μα-
γιό και τα γυαλιά Κλάιν. Γιατί φυτεύεις  γόπες 
στην άμμο; Δεν σου έμαθαν ότι η γόπα δεν 
βγάζει φύλλα και ότι οι γόπες αποτελούν το υπ 
αριθμόν ένα σκουπίδι στους ωκεανούς; «Και τι 
σε νοιάζει εσένα τι κάνω με τις γόπες;». Και 
βέβαια με νοιάζει. Είμαι συνιδιοκτήτης της Γης 
και της Θάλασσας όπως είσαι και εσύ. Άντε 
τώρα ξεφύτεψε τη γόπα.

Ψιτ ψιτ εσύ κυρία. Ναι εσύ κυρία μου με 
το κόκκινο μπλουζάκι και το άσπρο σορτσάκι. 
«Τι θέλετε από μένα και με ενοχλείτε;». Κυρία 
μου εγώ δεν σας ενοχλώ. Εμένα με ενοχλεί το 
κουρ…κι που έκανε το σκυλάκι σας στη μέση 
του δρόμου. Τώρα σας παρακαλώ να το μα-
ζέψτε. Καλή επιτυχία.

Ψιτ ψιτ εσύ κύριος. Ναι εσύ κύριος που κά-
θεσαι στο εστιατόριο και καπνίζεις. «Και ποιος 
είσαι εσύ ρε που θα με ελέγξεις;». Είμαι το 
πνεύμα αυτών που αποδήμησαν εις Κύριον ει-
σπνέοντας τον καπνό σας. «Βρε άντε από δω 
παπά που θα μου κάνεις κήρυγμα μεσημεριά-
τικα;».

Ψιτ ψιτ εσύ κύριος. Ναι εσύ που με έκλεισες 
στο πάρκινγκ και δεν μπορούσα να βγω και 
περίμενα τρεις ώρες μέχρι  να επιστρέψεις. 
Κοτζάμ αμάξι δεν το είδες; «Εντάξει ρε, δεν 
χάθηκε ο κόσμος. Σιγά το πράμα».

Ψιτ ψιτ κύριος  Ναι εσύ που νοικιάζεις αυτο-
κίνητα. Ψάχνω κάθε πρωί να βρω να παρκά-
ρω και έχεις καταλάβει όλους τους δρόμους. 
«Άντε ρε που θα μου κόψεις το ψωμί μου». 
Κρουασάν θέλεις να πεις.

Ψιτ ψιτ κύριος. Ναι εσύ με την καράφλα που 
έστριψες χωρίς να βγάλεις φλας. «Εγώ έβγα-
λα φλάς, μάλλον εσύ δεν το είδες». Μήπως 
νόμισες πως η καράφλα σου αναβοσβήνει;

Ψιτ ψιτ εσύ κύριος της Αστυνομίας. Γιατί δεν 
έγραψες αυτόν που οδηγάει χωρίς να φοράει 
ζώνη ασφαλείας; «Σε παρακαλώ μην ενοχλείς 
το όργανο σε ώρα υπηρεσίας. Θα σου βάλω 
πρόστιμο για περιύβριση αρχής».

Ψιτ ψιτ κύριος, γιατί δεν κόβεις απόδειξη; 
«Της εφορίας είσαι και ρωτάς;». Συνταξιού-
χος είμαι και δεν θέλω να μου κόψουν άλλο 
τη σύνταξη.

Ψιτ ψιτ εσύ κύριος. Ναι εσύ στο ισόγειο. Εί-
ναι τρεις τα ξημερώματα και έχεις τη  μουσι-
κή στη διαπασών. «Γιορτάζει ο Αρσένης μου». 
Όταν στο νησί είναι 320 Αρσένηδες, 850 Γιάν-
νηδες και 760 Νικόληδες, δε θα ησυχάζουμε 
ποτέ. «Δηλαδή καλύτερα να τον έλεγαν Μου-
σταφά;».

Ψιτ ψιτ κύριος. Εσύ εκεί με το άσπρο που-
κάμισο και το σκούρο παντελόνι. Ποιός σου 
έδωσε την άδεια να απλώνεις ξαπλώστρες και 
ομπρέλες μέχρι το κύμα; «Είμαι νόμιμος και 
δεν δέχομαι παρατηρήσεις». Άκουσε κύριος, 
και νόμιμος να είσαι, πώς αντέχεις να βλέπεις 
τόσο κόσμο να διαμαρτύρεται και εκατοντά-
δες παιδάκια να στριμώχνονται σε λίγα μέτρα 
αμμουδιά όταν παλιά ήταν όλη δική τους; «Συ-
νέταιρο στη τσέπη μου θα σε κάνω; Φύγε, θα 
σου κάνω μήνυση».

Δημήτρης Καλανδράνης
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Στέγαση 
εκπαιδευτικών

Η ένωση συλλόγων γονέων και κηδεμόνων δήμου 

Πάρου με αφορμή τη στέγαση των εκπαιδευτικών στο 

νησί μας δημοσιοποίησε το παρακάτω δελτίο τύπου:

«Η Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων, καλεί τον Δήμο 
Πάρου, την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, όλους τους 
Φορείς και τους Συλλόγους, καθώς και τους Πολίτες, 
αλλά και την Εκκλησία, να δείξουν έμπρακτα το ενδι-
αφέρον τους και να καταθέσουν συγκεκριμένες προ-
τάσεις για να βρεθούν άμεσες λύσεις για τη στέγαση 
των εκπαιδευτικών.

Η αδυναμία εύρεσης στέγης, που παρουσιάζεται και 
διογκώνεται κάθε χρόνο στα νησιά με μεγάλη τουρι-
στική κίνηση λόγω της εκτίναξης της αξίας των ακι-
νήτων και των ενοικίων, θα οδηγήσει σε ελλείψεις εκ-
παιδευτικών στις σχολικές μονάδες του νησιού μας.

Εάν θέλουμε να έχουμε επανδρωμένες σχολικές 
μονάδες δίνοντας στα παιδιά μας ίσο δικαίωμα στην 
εκπαίδευση, θα πρέπει όλοι μαζί -συμβάλλοντας με 
κάθε τρόπο- να εξασφαλίσουμε τη στέγη του εκπαι-
δευτικού καθώς και τη διαβίωσή του στο νησί μας. Ας 
κατανοήσει η κοινωνία την αξία του εκπαιδευτικού!».

Σχολεία
Από το γραφείο δημάρχου Πάρου δημοσιοποιήθηκε 

δελτίο τύπου για τις σχολικές μονάδες του νησιού μας 
υπό τον τίτλο: «Επισκευάζουμε, συντηρούμε και ομορ-
φαίνουμε τους σχολικούς μας χώρους».

Το δελτίο τύπου του γραφείου δημάρχου έχει ως 
εξής:

«Τα παιδιά μας, η ελπίδα και το αύριο του τόπου 
μας, σε λίγες ημέρες καλούνται να μοιραστούν την 
ημέρα και την καθημερινότητά τους στο δεύτερο σπί-
τι τους, το σχολείο. Η σημερινή Δημοτική Αρχή έχει 
ως προτεραιότητα τη νέα γενιά και τη βελτίωση της 
ποιότητα ζωής της. Αυτό περιλαμβάνει τη διασφάλιση 
ενός ευχάριστου, οικείου και λειτουργικού περιβάλ-
λοντος διδασκαλίας, όπου μαθητές και εκπαιδευτικοί  
θα μπορούν να απολαμβάνουν τις μαθησιακές διαδι-
κασίες.

Στο πλαίσιο αυτό, εκτελούνται την παρούσα χρονική 
περίοδο από το Δήμο Πάρου και τις Σχολικές Επιτρο-
πές του Δήμου Πάρου, εργασίες για την επισκευή και 
συντήρηση των σχολικών κτιρίων. Τα έργα κρίθηκαν 
απαραίτητα για την συντήρηση των σχολικών μονά-
δων, οι οποίες λόγω της παλαιότητας των υποδομών 
και των εγκαταστάσεών τους  χρήζουν ανάγκης συ-
ντήρησης σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

 Οι εργασίες εκτελούνται ανά περίπτωση σε κύριους 
χώρους (αίθουσες διδασκαλίας, γραφεία διευθυντών 
και καθηγητών, λουτρά) και βοηθητικούς χώρους των 
κτιρίων. Στο σύνολό τους οι εργασίες περιλαμβάνουν 
χρωματισμούς εσωτερικών χώρων, χρωματισμούς 
εξωτερικών χώρων και τοπικές επισκευές υγρομο-
νώσεων – επιχρισμάτων (σε τοιχοποιίες ή/και στέγες) 
και εκτελούνται στα εξής κτίρια:

Νηπιαγωγεία Δρυού, Μάρπησσας, Νάουσας, Πρό-
δρομου, Λευκών και Κώστου. Δημοτικά Αγκαιριάς, 

1ο Παροικιάς, 2ο Παροικιάς, Νάουσας, Λευκών & 
Κώστου. Γυμνάσια Παροικιάς, Νάουσας, Αρχίλοχου. 
Λύκεια Παροικιάς, Νάουσας, ΕΠΑΛ

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται καθώς και ο τρό-
πος κατασκευής είναι σύμφωνα με τους κανόνες της 
τεχνικής και την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την 
ποιότητα και την ασφάλεια. Όλες οι εργασίες πραγ-
ματοποιούνται υπό την επίβλεψη και σύμφωνα με τις 
υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Πάρου.

Το ύψος του προϋπολογισθέντος ποσού, των πα-
ραπάνω εργασιών, ανέρχεται στο ποσό των 34.994 
ευρώ, (συμπ/νου του Φ.Π.Α. 24%). Ενώ σύντομα, 
έπονται νέα έργα για τα σχολικά κτίρια μέσω χρημα-
τοδότησης ύψους 150.000 ευρώ από την Περιφέρεια 
Νοτίου Αιγαίου και φορέα υλοποίησης τον Δήμο Πά-
ρου, που αφορούν την εκτέλεση έργου με τίτλο «Επι-
σκευές-συντηρήσεις σχολικών κτιρίων (2018)», συ-
νολικού προϋπολογισθέντος ποσού 210.000 ευρώ.

Τέλος, διεκδικήσαμε και επιτύχαμε τη χρηματοδό-
τηση μέσω του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ για το 
έργο «Επισκευή-συντήρηση σχολικών κτιρίων και 
αυλείων χώρων», ύψους 84.300 ευρώ. Τα παραπά-
νω έργα αναμένεται να δημοπρατηθούν το διάστημα 
μεταξύ 8-15 Οκτωβρίου 2018».

Εκπαίδευση

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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Το ιστορικό 
του 1ου 
δημοτικού 
σχολείου

Το δημοτικό σχολείο Παροικιάς φαίνεται να λειτουρ-
γεί και πριν το σχολικό έτος 1883-84 σύμφωνα με 
τα στοιχεία που υπάρχουν από το 1883 και μετά στο 
βιβλίο του σχολείου με την επιγραφή «Μόνιμο βιβλίο 
ελέγχου Δημοτικών Σχολείων Πάρου». 

Επίσης, από το 1886 ξεκινάει και η συστηματι-
κή χρήση του βιβλίου «Πρωτόκολλο εισερχομένων 
και εξερχομένων εγγράφων». Οι αρχές με τις οποί-
ες αλληλογραφούσε το σχολείο έως το 1896 ήταν: 
ο δήμαρχος, ο νομάρχης, ο ειρηνοδίκης Νάξου και το 
υπουργείο, ενώ μετά το 1896 προστέθηκε και ο επι-
θεωρητής Σύρου.

Το σχολείο έως το σχολικό έτος 1890-91 λειτουρ-
γούσε ως μονοτάξιο, από το 1891-92 ως διτάξιο και 
κατόπιν επίμονων εκκλήσεων του διδασκάλου Πανα-
γιώτη Καλλιέρου γίνεται από τις 7/7/1901 τριτάξιο 
μέχρι το 1905, που ξαναγίνεται διτάξιο. 

Ιδρυτής του σχολείου είναι ο δήμος Πάρου ο οποίος 
είχε αναλάβει και την πληρωμή των διδασκάλων Πά-
ρου και Αντιπάρου, μιας και το χωριό Αντίπαρος υπα-
γόταν στον δήμο Πάρου. Ο δήμος έδωσε μια μεγά-
λη αίθουσα (το κάτω σχολείο όπως λεγόταν-σήμερα 
«Σπίτι Δασκάλου»), για διδασκαλία και η οποία όταν 
ιδρύθηκε το δημοτικό σχολείο θηλέων (1911), παρα-
χωρήθηκε σ’ αυτό. Ως δεύτερη αίθουσα όταν λειτουρ-
γούσε ως διτάξιο χρησιμοποιούταν ο παράπλευρος 
ναός του Αγίου Νικολάου, κρίθηκε ακατάλληλο όμως 
και το, Νοέμβριο του 1895 δόθηκε ένα κελί από την 
Εκατονταπυλιανή. 

Στο βιβλίο «Πρακτικών και Αποφάσεων του Δημοτι-
κού Συμβουλίου Πάρου» στις 24/10/1836 στη στήλη 
του προϋπολογισμού αναγράφεται: «συνδρομή του 
συμπολίτη μας κυρίου Αλεξάνδρου Μαύρου δια την 
συντήρηση της Ελληνικής Σχολής». Στο ίδιο βιβλίο 

αναγράφονται και οι μισθοί των διδασκάλων και τα 
αναγκαία για την επισκευή των σχολείων, που κατα-
βάλλονταν από τον δήμο. Στις 2/2/1886 κοινοποιείται 
διαταγή για την μισθοδοσία των διδασκάλων η οποία 
θα καταβάλλεται από το κράτος. Δεν παύει όμως να 
ισχύει η υποχρέωση του δημάρχου να φροντίζει για 
όλες τις ανάγκες του σχολείου όπως: διορισμός διδα-
σκάλων, κατασκευή και επιδιόρθωση θρανίων, να «δι-
ατάζει» τον νεωκόρο της Εκατονταπυλιανής να χτυπά 
την καμπάνα πρωί και απόγευμα για τη συνάθροιση 
των παιδιών για το σχολείο, να ορίζει την εξεταστική 
επιτροπή των ετησίων εξετάσεων, τις οποίες παρακο-
λουθούσαν και οι κάτοικοι.

Σε πρωτόκολλο του 1892 καταβαλλόταν ενοίκιο 
στους δημοδιδασκάλους κατά την πληρωμή του μι-
σθού τους, τον έλεγχο στις μισθολογικές καταστάσεις 
έκανε ο ειρηνοδίκης Νάξου και τον έλεγχο στα βιβλία 
των σχολείων, ο νομαρχιακός δημοδιδάσκαλος Σύρου. 

Στην «Ιστορία περί εκπαιδεύσεως εν Ελλάδι» του 
Χριστόφορου Λέφα αναφέρεται στην «Αλληλοδιδακτι-
κή Μέθοδο» η οποία εφευρέθηκε στη Γαλλία 17ο-18ο 
αι. από τον Sarazin. Εισάχθηκε στην Ελλάδα για τη 
διάδοση και τη μόρφωση των διδασκάλων, από τον Γ. 
Κλεόβουλο, ο οποίος το 1821 δίδαξε αυτοπροσώπως 
στα τότε λειτουργούντα σχολεία, μεταξύ αυτών και 
της Πάρου. Από τα ανωτέρω λοιπόν βγαίνει το συμπέ-
ρασμα ότι το δημοτικό σχολείο Παροικιάς λειτουργού-
σε και πριν από το 1821.

Το διδακτήριο τύπου «Συγγρού» διτάξιο, αποτελεί-
ται από δύο αίθουσες (9μ.Χ6μ.), ένα διάδρομο (6μ.
Χ3,20μ.), και ένα γραφείο (4,50μ.Χ2,70μ.). Ανεγέρθη-
κε το 1901 με δαπάνη του εθνικού ευεργέτη Ανδρέα 
Συγγρού, στο χώρο παραχωρήθηκε από τον δήμο 
Πάρου, με αυλή στο πίσω μέρος, με πηγάδι και τρεις 
τουαλέτες. Μετά την κατοχή, το κράτος έστειλε ξυλεία 
για την κατασκευή και επιδιόρθωση των παραθύρων 
του σχολείου και των καταστροφών της Εκατονταπυ-
λιανής, από τους βομβαρδισμούς στις 14/1/1944. Το 
1958 λόγω φθοράς της ξυλοτύπου στέγης του, έγινε 
αντικατάσταση της με πλάκα μπετόν, καθώς και των 
δαπέδων που ήταν από ξύλο με μωσαϊκό. Το 1929 
έγινε συγχώνευση των δύο σχολείων αρρένων και θη-
λέων σε ένα μικτό δημοτικό σχολείο, τριτάξιο, το 1939 
έγινε πεντατάξιο, με πληθώρα μαθητών και ελλείψεις 
προσωπικού και αιθουσών. 

Το 1944 ο δάσκαλος, Νικόλαος Κρητικός, ως δι-
ευθυντής, ξεκίνησε τις διαδικασίες για την επέκταση 
του διδακτηρίου και τον Σεπτέμβριο του 1949 άρχισε 
η ανέγερση της νέας πτέρυγας, ενώ το 1953 έγινε η 
πλήρης αποπεράτωση και χρήση του. Για τη επίτευξη 
του έργου αυτού είχε ζητηθεί να επιβληθεί διήμερη 
προσωπική εργασία από τους κατοίκους και επιβολή 
ειδικής φορολογίας στα εξαγόμενα προϊόντων (κρασί, 
κριθάρι, κλπ) και βέβαια τη συνδρομή του κράτους, κα-
θώς και άδεια εράνου στο εξωτερικό.       

Πηγές: «Παριανά» τευχ. 41, του Νίκου Χρ. Αλιπράντη.

παριανές μνήμες
 του Χριστόδουλου Μαούνη

Κυριακή 
Ραγκούση – 
Κοντογιώργου 
(1939-2013)

Γεννήθηκε στην Παροικιά και αφού τελείωσε 
με άριστα τις εγκύκλιες σπουδές της, σπούδασε 
με υποτροφία οικονομικά και στατιστική στο οι-
κονομικό πανεπιστήμιο Πειραιώς, απ’ όπου απο-
φοίτησε με άριστα. 

Μετεκπαιδεύτηκε στη Γαλλία με προγράμματα 
της ΕΟΚ στο Διεθνές Ινστιτούτο Δημόσιας Διοί-
κησης του Παρισιού και στο πανεπιστήμιο της 
Ντιζόν. Εργάστηκε στο υπουργείο Εθνικής Οικο-
νομίας, απ’ το οποίο παραιτήθηκε  το 1982 για 
να εγκατασταθεί στο νησί της το 1987 με την 
οικογένεια της. 

Αγαπητή και διακεκριμένη προσωπικότητα, ως 
επιστήμων, ως πολιτειακός φορέας (νομαρχιακή 
σύμβουλος 1994-1998), ως συγγραφέας ση-
μαντικών και πρωτότυπων έργων, ως δημοσιο-
γράφος της εφημερίδας «Παριανή Πορεία» που 
την εξέδιδε με τον σύζυγο της για 6 χρόνια, ως 
ιδρυτής του ιστορικού και λαογραφικού μουσεί-
ου «Ανθέμιον». Ασχολήθηκε αποκλειστικά με θέ-
ματα του νησιού και του ευρύτερου κυκλαδικού 
χώρου, ιδιαίτερα με τους τομείς της ιστορικής 
έρευνας και της λαογραφίας. Τιμήθηκε από τον 
Μητροπολίτη Παροναξίας, Αμβρόσιο, τον δήμο 
Πάρου και την ΚΔΕΠΑΠ, την Ομοσπονδία Παρια-
νών Συλλόγων και το 1ο δημοτικό σχολείο Πα-
ροικιάς, για τη συμβολή της στα γράμματα και 
τον πολιτισμό.

Το συγγραφικό της έργο: 1)Πάρος-Αντίπαρος. 
2) Έξι χρόνια πορεία. 3) Μετά τιμής… Στον δά-
σκαλο μου Ν. Κρητικό. 4) Νικηφόρος Γ. Κυπραίος 
5) Πάρος-Αντίπαρος με τα μάτια των χαρτογρά-
φων και περιηγητών. 6) Υπόθεση... Σαμίνα. 7)Το 
σπήλαιο της Αντιπάρου. 8) Ζαχαρίας Στέλλας, ο 
λαογράφος της Πάρου. 9) Πάρος και Αντίπαρος, 
το εικονοστάσι της ψυχής μου. 10) Της Πάρου 
οι Καλλίεροι. 11) Γυναίκες της Πάρου. 12) Πα-
ριανοί λατόμοι. Από την Πάρο στην Πεντέλη. 13) 
Παριανοί συγγραφείς, 18ος-20ος αι. (σε συνερ-
γασία με τον Χρ. Γεωργούση). 

Έφυγε στις 13/9/2013.
(πηγές «Παριανά» τευχ.131). 
Η οδός της ξεκινάει από την οδό «Νικολάου 

Μαλαγαρδή», έως την οδό  «Μιχαήλ Κρίσπη».
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

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€



Τα μικρά παιδιά μπορούν να ξεκινήσουν μάθημα 
μουσικοκινητικής αγωγής μόνα τους ήδη από την ηλι-
κία των 2,5 ετών, εφόσον φυσικά υπάρχει ειδικός παι-
δαγωγός και ανάλογο τμήμα.

Η ηλικία των τεσσάρων ετών είναι ιδανική για να 
έρθει το νήπιο σε πρώτη επαφή με οργανωμένο μά-
θημα μουσικής. Τα παιδιά σ’ αυτή την ηλικία δεν είναι 
πια τόσο παθητικά, είναι περισσότερο κοινωνικά και 
μπορούν πιο εύκολα να ενταχθούν σε μια ομάδα. Στην 
ηλικία των 6-8 ετών τα παιδιά παρουσιάζουν έντονη 
σωματική και ψυχική ανάπτυξη. 

Ένας σπουδαίος τρόπος επαφής του παιδιού με τη 
μουσική είναι το τραγούδι το οποίο αποτελεί σπουδαίο 
μέσο έκφρασης και επικοινωνίας. Είναι σημαντικό τα 
παιδιά να μάθουν να τοποθετούν σωστά τη φωνή τους 
από νωρίς. Οι βάσεις για το σωστό τραγούδι μπαίνουν 
στην προσχολική ηλικία, που είναι και η πιο κρίσιμη για 

την μουσική ανάπτυξη του παιδιού.
Όταν ολοκληρώσει την πρώτη δημοτικού το παιδί 

έχει πλέον τα απαραίτητα εφόδια, σωματικά και ψυχι-
κά για να ξεκινήσει την εκμάθηση ενός μουσικού ορ-
γάνου, παρακολουθώντας ατομικό μάθημα μουσικής.

Το παιδί, που έχει ήδη μια επαφή με την μουσική από 
μικρή ηλικία, είναι πιθανό να εκφράσει γρήγορα την 
επιθυμία του για την εκμάθηση ενός συγκεκριμένου 
μουσικού  οργάνου. Για άλλα παιδιά η επιλογή αυτή 
δεν έρχεται γρήγορα. Είναι καλό, γονείς και καθηγητές, 
να σεβαστούν την αρχική επιθυμία του παιδιού.

Πολλές έρευνες έχουν γίνει σχετικά με την επίδραση 
της μουσικής στον ανθρώπινο εγκέφαλο, ενεργοποι-
ώντας νευρώνες του εγκεφάλου που δεν χρησιμο-
ποιούνται σε  άλλες δραστηριότητες. Η ενεργοποίηση 
αυτή έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση επίδοσης των 
μαθητών που κάνουν μουσική και στα άλλα μαθήματα 

του σχολείου τους. 
Οποιοσδήποτε μπορεί να μάθει κάποιο μουσικό όρ-

γανο ή να τραγουδήσει αρκετά καλά μέσα σε μια χο-
ρωδία, αρκεί να του δοθεί η ευκαιρία. Η εκμάθηση της 
μουσικής απευθύνεται ή θα έπρεπε να απευθύνεται σε 
όλους και όχι μόνο στα ταλέντα.

Ο δρόμος στη μουσική είναι πάντα ίδιος, μακρύς και 
όμορφος. Απαιτεί χρόνο, αγάπη, αφοσίωση, πείσμα και 
επιμονή, που τελικά όμως ανταμείβουν τον νέο μουσι-
κό με πολλά ευεργετικά συναισθήματα και πολύτιμες 
εμπειρίες ζωής.

Όπως έχει πει ένας 11χρονος μαθητής: «Δε θα πεί-
ναγα χωρίς μουσική. Όμως η μουσική κάνει την ζωή 
μου καλύτερη».

Μαρουλία Κοντού
Πιανίστα

Διευθύντρια ωδείου «Μυθωδία»

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!

Η σημασία της μουσικής 
εκπαίδευσης σήμερα
Η επαφή του ανθρώπου με τη μουσική ξεκινάει πολύ νωρίς, ήδη από την 
εμβρυακή ηλικία. Είναι γνωστό ότι υπάρχουν μαθήματα μουσικής για εγκύους 
καθώς και μαθήματα μουσικής για μητέρες μαζί με τα βρέφη τους. 
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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
≠
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Πότε ενα παιδί 
χρειάζεται 
εργοθεραπεία;

 Εργοθεραπεία ονομάζεται η επιστήμη που σαν κύριο εργαλείο χρησιμοποι-
εί τη σκόπιμη δραστηριότητα, έτσι ώστε, να βοηθήσει το άτομο να αποκτήσει, να δια-
τηρήσει ή να ξανακερδίσει ικανότητες, τις οποίες δεν είχε στο παρελθόν ή έχουν χαθεί. 
H εργοθεραπεία δεν είναι και δε λειτουργεί ως μάθημα, γι’ αυτό άλλωστε φαί-
νεται να αρέσει στα παιδιά που έρχονται σε επαφή μαζί της. Με ειδικά επιλεγ-
μένες δραστηριότητες ο/η εργοθεραπευτής προσπαθεί να αναπτύξει ή να βελτι-
ώσει τις δεξιότητες, που δεν έχουν καταφέρει να κατακτήσουν αυτά τα παιδιά. 
Χρησιμοποιώντας σαν μέσο το παιχνίδι, ο/η εργοθεραπευτής προσπαθεί αρχικά να προσεγ-
γίσει το παιδί, να του προκαλέσει το ενδιαφέρον και να το βοηθήσει να εξερευνήσει τον κό-
σμο γύρω του, τα συναισθήματά του, να μάθει τις βασικές έννοιες όπως τα χρώματα, τα σχή-
ματα, τον χώρο, το σώμα του, καθώς επίσης, και να αναπτύξει τις κινητικές του δεξιότητες. 
Οι συνεδρίες της εργοθεραπείας είναι ατομικές ή ομαδικές και γίνονται σε έναν κατάλληλα 
διαμορφωμένο χώρο γεμάτο ερεθίσματα, έτσι ώστε, να δώσει στο παιδί μαζί με την αίσθηση 
της ασφάλειας, τη δυνατότητα να κάνει επιλογές, να πάρει πρωτοβουλίες και να ασκήσει 
έλεγχο στο περιβάλλον του. Στην εργοθεραπεία, αρχικά γίνεται η αξιολόγηση, στη συνέχεια 
η θέσπιση των στόχων και τέλος, η δημιουργία ενός εξατομικευμένου προγράμματος.

 Οι γενικοί στόχοι τις παιδιατρικής εργοθεραπείας είναι: 
 - Να προσφέρει σκόπιμες δραστηριότητες ώστε να αναπτύξει τον κινητικό συντονισμό.
 - Να ξεπεράσει το παιδί τους φόβους του.
 - Να προσφέρει κοινωνικοποίηση και να αναπτύξει την αυτοπεποίθηση του.
 - Να ενισχύσει τη φυσιολογική ανάπτυξη.
 - Να προσφέρει ειδικό παιχνίδι

 Με βάση τον Αμερικάνικο Σύλλογο Εργοθεραπείας εάν το παιδί σας παρουσιάζει 
συστηματικά 3 ή περισσότερες δυσκολίες, σε σχέση με τα αναμενόμενα για την ηλικία του 
μέτρα, τότε θα πρέπει να αναζητήσετε εργοθεραπευτική αξιολόγηση:

• Έχει δυσκολία να κάνει φίλους της ίδιας ηλικίας
• Δυσκολεύεται να κατανοήσει την δομή και το νόημα ενός παιχνιδιού
• Είναι αδέξιο σε δραστηριότητες αδρής κίνησης (σκοντάφτει σε εμπόδια, δεν έχει καλή 

ισορροπία, πέφτει συχνά)
• Έχει ελαττωμένο μυϊκό τόνο, μοιάζει να είναι αδύναμο, έχει μικρή αντοχή
• Χάνεται εύκολα σε χώρους που δεν γνωρίζει καλά
• Δυσκολεύεται να υπολογίσει καλά τη θέση του σώματός του στο χώρο (χτυπάει εύκολα)
• Σπάει συχνά τα παιχνίδια του
• Δεν του αρέσει να χοροπηδά, να κάνει κούνια ούτε ο εξοπλισμός παιδικής χαράς,
• Έχει φτωχό έλεγχο στις λεπτές κινήσεις, δυσκολεύεται να ζωγραφίσει μέσα σε πλαίσιο, 

να κάνει παζλ, να κόψει με ψαλίδι, δε μπορεί να χειριστεί μικρά αντικείμενα
• Υπάρχει εμφανής καθυστέρηση στον λόγο και στην ομιλία, δεν αρθρώνει σωστά
• Δυσκολεύεται να ντυθεί, να φάει μόνο του, να δέσει τα κορδόνια του
• Είναι υπερκινητικό, δε μπορεί να ησυχάσει
• Είναι παθητικό, αποτραβηγμένο
• Δεν εξερευνά το περιβάλλον
• Αποφεύγει με ασυνήθιστο τρόπο δραστηριότητες καθημερινής περιποίησης, όπως 

μπάνιο, χτένισμα, βούρτσισμα δοντιών, κόψιμο νυχιών
• Δεν του αρέσουν οι αγκαλιές, τα φιλιά
• Δείχνει υπερευαίσθητο σε οσμές, γεύσεις, θορύβους, άγγιγμα
• Έχει δυσκολίες στον ύπνο
• Έχει δυσκολίες στο φαγητό, λερώνεται υπερβολικά ή τρώει μόνο συγκεκριμένες τροφές/ 

υφές
• Διασπάται εύκολα η προσοχή του, ή συγκεντρώνεται υπερβολικά σε μία δραστηριότητα 

με αποτέλεσμα να μην μπορεί να μεταβεί σε άλλη
• Χρειάζεται περισσότερη εξάσκηση από άλλα παιδιά για να μάθει καινούρια πράγματα
• Δυσκολεύεται να πιάσει σωστά το μολύβι
• Γράφει με υπερβολική πίεση στο χαρτί ή πολύ απαλά, ο γραφικός του χαρακτήρας είναι 

κακός
• Αντιστρέφει γράμματα και αριθμούς, δεν αφήνει διάστημα μεταξύ γραμμάτων και λέξεων, 

δυσκολεύεται να διακρίνει και αναπαράγει γράμματα
• Κουράζεται εύκολα
• Δεν ακολουθεί προφορικές οδηγίες
• Έχει ελαττωμένη αυτοπεποίθηση
• Δε μιμείται
• Δείχνει να μην ακούει όταν του μιλούν
 Ανάλογα με την ηλικία του, το παιδί αναπτύσσει σταδιακά τη λεπτή και αδρή κινητικό-

τητά του καθώς επίσης και την αισθητηριακή του ωρίμανση. Αν παρατηρείτε ότι το παιδί 
σας δυσκολεύεται σε κάποιες από τις παραπάνω δεξιότητες καλό θα ήταν να αξιολογηθεί 
από έναν εργοθεραπευτή και εκείνος θα κρίνει εάν το παιδί χρειάζεται να ακολουθήσει ένα 
θεραπευτικό πρόγραμμα ή όχι. Μην ξεχνάμε ότι όσο πιο σύντομα ζητήσουμε βοήθεια τόσο 
καλύτερο είναι για το παιδί μιας και η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία.

                                                                             Βεντουρή Ελένη 
Εργοθεραπεύτρια SI

ενσυναίσθηση
ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Ελένη Βεντουρή • Νάουσα • 22840 55670
6907314337 • ventourieleana@yahoo.gr

τµήµα εργοθεραπε ίας
θεραπεία αισθητηριακής ολοκλήρωσης (S.I)

αξιολόγηση και αποκατάσταση αναπτυξια-
κών δυσκολιών

ανεξαρτησία και λειτουργικότητα σε δρα-
στηριότητες καθηµερινής διαβίωσης

»

»

»

τµήµα ε ιδ ικής  αγωγής
Τεστ δυσλεξίας, διάγνωση και παρέµβαση 
µε διεθνώς αναγνωρισµένο τεστ (ΤΕΣΤ 
ΑΘΗΝΑ)

Παρέµβαση στο µαθησιακό κοµµάτι (ανά-
γνωση, γραφή, ορθογραφία, αριθµητική), 
δραστηριότητες φωνολογικής επίγνωσης 
και ανάπτυξη στρατηγικών µάθησης βασι-
σµένη σε σταθµισµένο τεστ

»

»

τµήµα λογοθεραπε ίας
νευροεξελεκτική αποκατάσταση (NDT - 
BOBATH)

λογοθεραπευτική αξιολόγηση µε διεθνώς 
αναγνωρισµένα και σταθµισµένα τεστ

εκπαίδευση παιδιών και συνοδών σε 
εναλλακτικά και επαυξητικά συστήµατα 
επικοινωνίας, δόµησης χώρου και χρόνου 
(TEACCH, PECS, MAKATON, Touch & 
Say, Intensive Interaction)

συµβουλευτική υποστήριξη και καθοδή-
γηση γονέων (Cygnet programme)

υποστηρικτικό υλικό, σχεδιασµένο για γονείς

»

»

»

»

»



Ο πρόεδρος, Μάρκος Κωβαίος και το ΔΣ της Επιχεί-
ρησης με έγκαιρες και στοχευμένες κινήσεις φρόντι-
σαν ώστε οι δημότες του νησιού μας να επωφεληθούν 
από όλες τις προβλεπόμενες δράσεις της ΚΔΕΠΑΠ με 
τη συνέχιση και ενίσχυση όλων των δομών που παρά 
τις δυσκολίες, ακόμη πιο αναβαθμισμένες, είναι πλέον 
έτοιμες να συνεχίσουν να προσφέρουν το κοινωνικό 
και παιδαγωγικό έργο που τόσο  έχει ανάγκη η τοπική 
μας κοινωνία.

1. Δημοτικό ωδείο
Συνεχίζει την ανοδική του πορεία με ουσιαστική πα-

ρέμβαση στα μουσικά δρώμενα δίνοντας δυναμικά το 
παρών στην κοινωνική ζωή του νησιού μας, με σπου-
δαίες διακρίσεις μαθητών του σε διεθνείς διαγωνι-
σμούς πάντα με τα χαμηλότερα δίδακτρα σε όλη την 
επικράτεια και με δωρεάν διδασκαλία της χορωδίας. 
Στο πλαίσιο των δράσεών του λειτουργεί και η φιλαρ-
μονική ορχήστρα του δήμου, που συμμετέχει σε κάθε 
σημαντική εκδήλωση του νησιού μας.

2. Εικαστικό εργαστήρι
Λειτουργεί από Οκτώβριο έως τέλη Ιουνίου. Μέσο 

όρο φοιτούν περί τα 100 παιδιά και ενήλικες. Διδά-
σκονται ζωγραφική, γραμμικό και ελεύθερο σχέδιο, 
κατασκευές, ιστορία της τέχνης. Πραγματοποιούνται 
ειδικά τμήματα προετοιμασίας για τις πανελλήνιες 
εξετάσεις εισαγωγής στην ΑΣΚΤ, Αρχιτεκτονική και σε 
σχολές διακόσμησης. Στόχος των μαθημάτων είναι η 
όξυνση της παρατηρητικότητας, η ανάπτυξη της δη-
μιουργικής φαντασίας, η ανάδειξη των έμφυτων και 
επίκτητων ικανοτήτων και επιδεξιοτήτων μικρών και 
μεγάλων.

3. Δημοτική βιβλιοθήκη «Γ. Γκίκας»
Λειτουργεί αδιάκοπα από το 2003 με συλλογές που 

ανανεώνονται διαρκώς καλύπτοντας όλες τις ηλικίες 
και όλα τα ενδιαφέροντα των χρηστών. Υπολογιστές, 

εκτυπωτές, σκάνερ και επιτραπέζια παιχνίδια είναι στη 
διάθεση του κοινού δωρεάν. Δράσεις για παιδιά, εφή-
βους και ενήλικες υλοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια 
του έτους προσφέροντας γνώσεις και ψυχαγωγία. Η 
βιβλιοθήκη με την πλήρως ανακαινισμένη πανέμορφη 
αυλή της αποτελούν χώρους χαλάρωσης, μελέτης, 
έρευνας, δημιουργίας και διασκέδασης.

4. Σπίτι Λογοτεχνίας
Λειτουργεί στις Λεύκες τμε μεγάλη προσφορά στην 

προβολή και πολιτιστική αναβάθμιση του νησιού μας 
καθώς φιλοξενεί σημαντικούς εκπροσώπους των 
γραμμάτων και των τεχνών. Καλύπτει ανάγκες φιλο-
ξενίας προσκεκλημένων του Δήμου μας που παρου-
σιάζουν καλλιτεχνικές παραστάσεις και επιστημονικές 
και κοινωνικές εκδηλώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του 
έτους.

5. Βοήθεια στο σπίτι
Από το 2002 λειτουργεί ανελλιπώς έχοντας προ-

σφέρει σημαντικές υπηρεσίες στην κατ’ οίκον φροντί-
δα περισσότερων από 650 ωφελούμενων δημοτών 
μας. Το ειδικευμένο προσωπικό του προγράμματος 
επισκέπτεται καθημερινά τους εξυπηρετούμενους πα-
ρέχοντας α/θμια ιατρική φροντίδα, ψυχολογική και 
συναισθηματική στήριξη καθώς επίσης βοήθεια στη 
συνταγογράφιση των φαρμάκων τους.  Αποτελεί πυ-
λώνα της προνοιακής πολιτικής του δήμου μας.

6. Βρεφονηπιακός σταθμός Παροικιάς
Λειτουργεί μέσω της ΚΔΕΠΑΠ Καλύπτει τις ανάγκες 

των εργαζόμενων μητέρων φιλοξενώντας, διατρέφο-
ντας και διαπαιδαγωγώντας 30 νήπια και 15 βρέφη, 
προσφέροντας α/θμια ιατρική φροντίδα, δημιουργική 
ψυχαγωγία  και σημαντικό κοινωνικό έργο. 

7. Παιδικός σταθμός Αρχιλόχου
Έχει την έδρα του στα Μάρμαρα. Φιλοξενεί περί τα 

25 νήπια και παιδιά προσχολικής ηλικίας εξυπηρετώ-

ντας σημαντικά τις ανάγκες εργαζόμενων μητέρων 
της νοτιοανατολικής Πάρου. Προσφέρει διατροφή, 
διαπαιδαγώγηση, δημιουργικό παιχνίδι και α/θμια ια-
τρική φροντίδα. Συμμετέχει σε κοινωνικές εκδηλώσεις 
και πραγματοποιεί εκπαιδευτικές επισκέψεις. 

8. ΚΗΦΗ Νάουσας
Το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων απο-

τελεί μία ποιοτική μονάδα ημερήσιας φροντίδας πα-
ρέχοντας οργανωμένες και συστηματικές υπηρεσίες 
περίθαλψης. Προσφέρει α/θμια νοσηλευτική φροντί-
δα και ημερήσια φιλοξενία, αποδεσμεύοντας έτσι τις 
εξυπηρετούμενες οικογένειες  από την φροντίδα των 
ανήμπορων μελών τους και διευκολύνοντας ταυτό-
χρονα την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. Το 
Κ.Η.Φ.Η. αποτελεί έναν ανοικτό και ζωντανό οργανι-
σμό που χαίρει αναγνώρισης και εκτίμησης από την  
τοπική μας κοινωνία.

Επίσης, στο πλαίσιο δράσεων της Επιχείρησης περι-
λαμβάνονται το μουσείο γλυπτικής «Νικόλαος Περα-
ντινός» στη Μάρπησσα και το εργαστήριο γλυπτικής 
στην Αγία Άννα Παροικιάς, το λαογραφικό μουσείο 
«Όθωνα Κάπαρη» στη Νάουσα, οι εκθεσιακοί χώροι 
«Παλαιά Αγορά» Παροικίας, η αίθουσα Αγίου Αθανα-
σίου στη Νάουσα και η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 
του ΕΠΑΛ. Η  Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. έχει την ευθύνη της λειτουρ-
γίας τους και φροντίζει για την επίλυση κάθε μορφής 
ζητημάτων που άπτονται της διοικητικής  και της πρα-
κτικής λειτουργίας τους.

Στόχος του προέδρου και του ΔΣ της Επιχείρησης 
είναι η διαρκής αναβάθμιση των παρεχόμενων υπη-
ρεσιών στους τομείς του πολιτισμού, της κοινωνικής 
πρόνοιας και του αθλητισμού, που αποτελούν τους 
βασικούς άξονες για την βελτίωση της διαβίωσης, 
της καθημερινότητας και κατ’ επέκταση της ποιότητας 
ζωής των κατοίκων του νησιού μας.

Κλείνοντας θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους 
όσοι, με οποιοδήποτε τρόπο, στάθηκαν δίπλα μας και 
μας βοήθησαν να ανταπεξέλθουμε με επιτυχία στην 
ολοκλήρωση του ιδιαίτερα πλούσιου και απαιτητικού 
προγράμματός μας «Στιγμές Πολιτισμού – Καλοκαίρι 
2018».

Δομές της ΚΔΕΠΑΠ
Με την ολοκλήρωση της θερινής περιόδου συνεχίζεται το πρόγραμμα δράσης 
των δομών της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. για το 2018 – 2019.
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ΠΑΡΟΙΚΙΑ
ΤΗΛ.: 22840 21333

O12 UNITED COLORS
OF BENETTON

Νέα σχολική χρονιά
µε µεγάλες προσφορές
σε παιδικά ενδύµατα
& αξεσουάρ!



Εάν οι ενήλικες δεν τους μιλούν για αυτό, τα παιδιά 
μπορεί να υπερεκτιμήσουν τι είναι λάθος ή να παρερ-
μηνεύσουν τη σιωπή των ενηλίκων. Γι’ αυτό, φροντίστε 
να είστε εσείς εκείνοι που θα αναδείξουν πρώτοι το 
δύσκολο θέμα.

Ξεκινώντας τη συζήτηση για το καταστροφικό γε-
γονός

- Σκεφτείτε τι θέλετε να πείτε. Πάρτε το χρόνο, που 
χρειάζεστε, ώστε να σκεφτείτε τι θα θέλατε να πείτε 
στο παιδί σας. Μία σχετική προετοιμασία της συζήτη-
σης μπορεί να την κάνει ευκολότερη.

- Επιλέξτε την κατάλληλη στιγμή. Αν είναι δυνατό, 
επιλέξετε μία ώρα, που το παιδί είναι πιο πιθανό να 
θέλει να μιλήσει – για παράδειγμα πριν ή μετά το φα-
γητό. Βρείτε μία ώρα και ένα μέρος, όπου το παιδί θα 
αποτελεί το επίκεντρο της προσοχής σας. Παρ’ όλα 
αυτά, είναι προτιμότερο να μην πιέσουμε τα παιδιά να 
μιλήσουν για πράγματα, παρά μόνο, αν είναι έτοιμα γι’ 
αυτό.

- Μάθετε τι γνωρίζουν ήδη. Ρωτήστε το παιδί τι μπο-

ρεί να γνωρίζει ήδη σχετικά με την καταστροφή και 
ποιες ερωτήσεις ή προβληματισμούς μπορεί να έχει. 
Αφήστε τις απαντήσεις του παιδιού να κατευθύνουν 
τη συζήτηση. Πρωτίστως: ακούστε!

Εξηγώντας το καταστροφικό γεγονός
- Ακούστε προσεκτικά. Μόνο αν ακούσετε προσε-

κτικά αυτά, που έχει να σας πει το παιδί σας, θα αντι-
ληφθείτε τυχόν παραπληροφόρηση, παρερμηνείες ή 
υποβόσκοντες φόβους του. Προσπαθήστε να είστε 
εσείς αυτοί, που θα παρέχουν τις έγκυρες πληροφορί-
ες στα παιδιά σας.

- Πείτε την αλήθεια. Εστιάστε στα βασικά γεγονό-
τα, ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Αποφύγετε να 
μοιραστείτε μαζί τους περιττές ή πολύ συγκεκριμένες 
λεπτομέρειες. Προσπαθήστε να μην υπερβάλετε ούτε 
να υποτιμήσετε το γεγονός. Θυμηθείτε, ότι αν μετα-
δώσετε στα παιδιά σας ψεύτικες ειδήσεις ή ελπίδες, 
αυτό μπορεί να επηρεάσει μελλοντικά την ικανότητά 
τους να εμπιστεύονται εσάς ή τις διαβεβαιώσεις, που 
θα τους δίνετε.

- Επικυρώστε την εμπειρία τους. Αναγνωρίστε και 

επικυρώστε τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις αντι-
δράσεις του παιδιού σας. Δώστε του να καταλάβει, 
πως οι ερωτήσεις ή οι απορίες του είναι σημαντικές 
και κατάλληλες.

- Μοιραστείτε τις σκέψεις και τα συναισθήματά σας. 
Είναι εντάξει να αναγνωρίσετε τα συναισθήματα και 
τις σκέψεις σας στα παιδιά σας. Με αυτόν τον τρό-
πο αποκτούν μία περισσότερο ρεαλιστική εικόνα σας. 
Επίσης, έχουν την ευκαιρία να δουν, ότι παρ’ ότι είστε 
αναστατωμένοι, έχετε την ικανότητα να αντιμετωπίσε-
τε τα δύσκολα συναισθήματα και να συνεχίζετε.

- Θυμηθείτε, ότι τα παιδιά τείνουν να προσωποποι-
ούν καταστάσεις. Για παράδειγμα, ένα παιδί με αφορ-
μή το άκουσμα ενός καταστροφικού γεγονότος, ίσως 
εκφράσει ανησυχία για τη δική του ασφάλεια ή την 
ασφάλεια των μελών της οικογένειας, των φίλων ή 
των γειτόνων του.

- Ίσως χρειαστεί να επαναλάβετε τη συζήτηση. Να 
είστε προετοιμασμένοι, ότι ίσως να χρειαστεί να επα-
ναλάβετε τις πληροφορίες και τις εξηγήσεις, που δώ-
σατε, αρκετές φορές. Μπορεί να είναι δύσκολο για τα 
παιδιά να καταλάβουν ή να αποδεχτούν κάποιες πλη-
ροφορίες. Επιπλέον, θυμηθείτε, ότι ένα παιδί μπορεί να 
κάνει την ίδια ερώτηση ξανά και ξανά ως ένα τρόπο 
να ζητήσει διαβεβαίωση ή καθησυχασμό.

- Δε γνωρίζετε τα πάντα. Αναγνωρίστε το γεγονός, 
ότι δεν έχετε όλες τις απαντήσεις σε κάθε ερώτηση 
του παιδιού σας. Κάποιες φορές η απάντηση μπορεί 
να είναι: «Δεν το γνωρίζω αυτό, αλλά υπόσχομαι, ότι 
θα προσπαθήσω να σου απαντήσω, μόλις έχω κι εγώ 
την απάντηση».

Αναστάσιος Νταλαχάνης, MSc, PhD(c)
Κλινικός ψυχολόγος

Κινητές Μονάδες Ψυχικής Υγείας
ΒΑ και Δ Κυκλάδων ΕΠΑΨΥ

Υποψήφιος διδάκτωρ κλινικής ψυχολογίας

Είναι απαραίτητο να 
μιλήσω στο παιδί μου για το 
καταστροφικό γεγονός;
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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

Όσο οι ενήλικες προσπαθούν – πιθανά – να αποφύγουν τα δύσκολα θέματα 
συζήτησης, τα παιδιά γνωρίζουν ήδη ή μαθαίνουν αν και πότε συμβαίνει κάτι 
λυπηρό ή τρομακτικό. 
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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 - ΘΕΣΗ ΕΛΗΤΑΣ. Ευκαι-
ρία. Πωλείται οικόπεδο 2.760 τ.µ. µε 
σπίτι 171 τ.µ. Τηλ. επικοινωνίας: 6937 
677 599, κ. Αλεξίου.

ΛΕΥΚΕΣ, πωλούνται 1) Αγροτεµάχιο 
7.700 τ.µ. µε πανοραµική θεά, Άγιοι 
Ακίνδυνοι τοποθεσία Κονόµος, µε πη-
γάδι, κτίζει 100 τ.µ., τιµή 43.500 ευρώ 
2) Οικόπεδο 297 τ.µ. µε ερειπωµένη 
κατοικία στο Άνω Χωριό, απεριόριστη 
θεά, κάλυψη 180 τ.µ., δόµηση 237 
τ.µ., τιµή 47.800 ευρώ.

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

ΣΥΡΟΣ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ, περιοχή 
Βροντάδου, ενοικιάζεται µεζονέτα 35 
τ.µ. Τηλ. επικοινωνίας: 6979 616 625 
(18:00-22:00) 

ΑΘΗΝΑ – ΚΥΨΕΛΗ (Πλησίον 
Α.Σ.Ο.Ε.Ε), ενοικιάζεται διαµέρισµα 
πλήρως ανακαινισµένο και εξοπλι-
σµένο. Τηλ. επικοινωνίας: 6979 616 
625 (18:00-22:00)

ΑΛΥΚΗ, ενοικιάζεται χώρος – οικό-
πεδο 820 τ.µ. ∆ιατίθεται για πάρκινγκ, 
100 µέτρα από την παραλία. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6944 650 465

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΤΟΥΜΕ-
ΝΟΣ, ενοικιάζεται µεζονέτα 150 τ.µ. 
µε 4 Υ/∆, 3 W.C., αυτόνοµη θέρµανση, 
βεράντες κήπο και θέα. Τηλ. 6948 
506 456

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ & ∆ΙΧΩΡΑ ∆ΙΑ-
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ενοικιάζονται, 20 και 40 
τ.µ. Τηλ. 6948 506 456

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΕΠΑΓ-
ΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΖΗΤΗΣΗ

ΚΑΤΟΙΚΙΑ µε θέρµανση γα όλο το 
χρόνο ζητείται από οικογένεια µε 
δύο νήπια και µόνιµη εργασία στη 
Μάρπησσα. Μας αρέσει πολύ η εξοχή 
και το βουνό! 
Περιοχές: Kώστος, Λεύκες, Μαράθι, 
Πρόδροµος, Μάρµαρα, Μώλος, 
Μάρπησσα και γύρω περιοχές. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6936 699 365 Παπαδο-
πούλου Λιλιάνα

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

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

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

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητείται µε άδεια εργα-
σίας και προϋπηρεσία. Πληροφορίες 
στο τηλ. 6948 511 309

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ζητείται 
από εµπορική εταιρεία. Απαραίτητα 
προσόντα: ηλικία έως 30 ετών, 
δυναµική προσωπικότητα, κάτοχος 
πτυχίου & γνώσεις λογιστικής θα 
ληφθούν σοβαρά υπόψη, γνώση 
αγγλικής γλώσσας και γνώση 
Η/Υ(windows). Τηλ. για πληροφο-
ρίες: 6977 444 305 και E-MAIL: 
arhicom1@otenet.gr

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

∆ΙΑΦΟΡΑ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ NISSAN MICRA 
AUTOMATIC πωλείται, 1,2cc, µο-
ντέλο 04/2008. Τιµή: 4.800€. Τηλ. για 
πληροφορίες: 694 444 9902

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ πω-
λείται, λόγω συνταξιοδότησης. Τηλ. 
επικοινωνίας: 22840 41540

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€

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Με την υπ’ αριθ. 10/2018 Διάταξη της Ειρηνοδίκη Πάρου 

εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις του καταστατικού του αθλητικού 
σωματείου με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΡΟΥ, με έδρα την 
Πάρο, και ειδικότερα τροποποιήθηκαν τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25 & 26 σύμφωνα με 
το από 28.2.2018 τροποποιημένο καταστατικό.

ΠΑΡΟΣ  07.09.2018
Η ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΕΣΚΙΝΙΔΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Με την υπ’ αριθμόν 9/2017 διάταξη της κας Ειρηνοδίκη Πάρου 
αναγνωρίσθηκε η ίδρυση του αθλητικού σωματείου με την επωνυμία 
«ΑΘΛΗΣΙΣ» που εδρεύει στη Νάουσα Πάρου, και εγκρίθηκε το από 
30-10-2017 καταστατικό του, αποτελούμενο από τριάντα (33) άρθρα 
και σκοπούς τους αναφερόμενους στο άρθρο δύο (2) αυτού, δηλα-
δή η ανάπτυξη του αθλητικού πνεύματος και η λειτουργία όλων των 
αναγνωρισμένων και μη ολυμπιακών αθλημάτων. 

Η Πληρεξούσια Δικηγόρος

ΜΙΚΡΗ ΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

∆ηµοσιεύστε την αγγελία σας τηλ: 22840 53555 | sales@typoparos.gr

∆ΙΑΝΟΜΗ 6.000 ΦΥΛΛΑ | ΚΑΘΕ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α | ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
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Φοροδιαφυγή
Όργιο φοροδιαφυγής αποκάλυψε ο έλεγχος σε του-

ριστικά καταλύματα από τις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ στο 
πλαίσιο στόχευσης που βασίστηκε στα στοιχεία του 
συστήματος VIES κατά τις χρήσεις 2015 και 2016.

Κατά τον έλεγχο, ερευνήθηκαν με ηλεκτρονική δι-
ασταύρωση περισσότερες από 17.000 επιχειρήσεις 
– τουριστικά καταλύματα σε όλους τους νομούς της 
χώρας.

Στους ελέγχους σε 90 επιχειρήσεις προέκυψαν δια-
φορές ακαθαρίστων εσόδων άνω των 50.000 ευρώ. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε το ΑΠΕ-
ΜΠΕ, στην Πάρο, διαπιστώθηκαν οι εξής παραβάσεις:

- Ξενοδοχειακή μονάδα στη Νάουσα κατηγορίας 4 
αστέρων εντοπίσθηκε να μην έχει υποβάλει δηλώσεις 
φορολογίας εισοδήματος για τα τελευταία οκτώ έτη 
(2009-2016) .

- Επιχείρηση επιπλωμένων διαμερισμάτων 2 κλει-
διών στην Πάρο κατά τη χρήση 2015 δεν εξέδωσε 
255 φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 75.300 
ευρώ.

Σύλληψη 
Την 5/9/2018 πρώτες πρωινές ώρες συνελήφθη 

στην Πάρο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμή-
ματος Πάρου, 44χρονος ημεδαπός, στην κατοχή του 
οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητα ακα-
τέργαστης κάνναβης συνολικού βάρους -7,4- γραμμα-
ρίων και μαχαίρι με μήκος λάμας -14- εκατοστών.

Σημειώνεται ότι, ο δράστης αντιστάθηκε σθεναρά 
κατά τη σύλληψή του απειλώντας και εξυβρίζοντας 
τους αστυνομικούς.

Σύγκρουση 
σκαφών

Το Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου έγινε ένα ναυτικό ατύ-
χημα στο λιμάνι της Αντιπάρου, το οποίο θα μπορούσε 
να έχει ακόμα και θύματα, αφού εκείνη την ώρα τερ-
μάτιζαν τον κολυμβητικό διάπλου Πούντας – Αντιπά-
ρου οι πρώτοι αγωνιζόμενοι.

Σύμφωνα με τους παρόντες μάρτυρες λίγο μετά τις 
5 το απόγευμα –δηλαδή την ώρα που τερμάτιζαν οι 
πρώτοι κολυμβητές στην Αντίπαρο- ένα φουσκωτό 
σκάφος επιχειρούσε να εισέλθει στον λιμένα. Μπρο-
στά στο κίνδυνο ατυχήματος που υπήρχε ένα άλλο 
σκάφος προσπάθησε να ανακόψει την πορεία του 
πρώτου σκάφους, ώστε εκείνο να μην πέσει πάνω 
στους κολυμβητές, που τερμάτιζαν τον διάπλου.

Τελικά, το σκάφος, που προσπαθούσε να ειδοποι-

ήσει για την κατάσταση, εμβόλισε το μικρότερο φου-
σκωτό σκάφος και ως αποτέλεσμα του γεγονότος 
τραυματίστηκε σοβαρά από την προπέλα μία γυναίκα, 
η οποία στη συνέχεια μεταφέρθηκε από μέλη της ΕΟΔ 
Κυκλάδων και τη συνδρομή ναυαγοσώστη, αρχικά 
στην Πούντα και στη συνέχεια στο Κ.Υ. της Πάρου. Στο 
σκάφος που επέβαινε η παθούσα ήταν ακόμα και άλλα 
δύο άτομα.

Η ανακοίνωση
Από το λιμενικό σώμα δημοσιοποιήθηκε το παρακά-

τω δελτίο τύπου για το συμβάν:
«Ενημερώθηκε, απογευματινές ώρες χθες, η Λιμε-

νική Αρχή Πάρου, ότι κατά τη διάρκεια κολυμβητικού 
διάπλου μεταξύ Πούντας Πάρου-Αντιπάρου, έλαβε 
χώρα περιστατικό σύγκρουσης δύο σκαφών. 

Συγκεκριμένα το Τ/Χ σκάφος «ΓΑΛΑΝΗ» Τ.Σ. 1005 
Β’ με επτά ημεδαπούς επιβαίνοντες, προσέκρουσε 
στο κινούμενο Τ/Χ σκάφος «ΜΑΡΙΝΑ» Λ.Μ. 620 με 
τρεις επιβαίνοντες, εκ των οποίων μία 59χρονη αλλο-
δαπή, οι οποίοι περισυνελέγησαν από παραπλέοντα 
σκάφη και μεταφέρθηκαν στη στεριά. Αποτέλεσμα 
της σύγκρουσης ήταν ο τραυματισμός της 59χρονης, 
η οποία μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Πά-
ρου και στη συνέχεια με αεροδιακομιδή στο Γενικό 
Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», όπου παρα-
μένει νοσηλευόμενη. Από το περιστατικό προκλήθηκε 
ημιβύθιση του σκάφους «ΜΑΡΙΝΑ», το οποίο ρυμουλ-
κήθηκε από το Ε/Γ-Δ/Ρ «ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ ΣΤΑΡ» Ν.Π. 77, 
στον λιμένα Αντιπάρου, όπου και ανελκύστηκε με τη 
συνδρομή γερανοφόρου οχήματος. 

Από το Λιμεναρχείο Πάρου που διενεργεί την προα-
νάκριση, συνελήφθη ο 47χρονος χειριστής του σκά-
φους «ΓΑΛΑΝΗ».

Παρασκευή 14 Σεπτεµβρίου

Άφιξη σκαφών στη Μαρίνα της Νάουσας. Συµπλήρωση 
των απαραίτητων εγγράφων για τη συµµετοχή.

19:00

21:00

Έκθεση φωτογραφίας του προγράµµατος 
Καράβια που δε φοβήθηκαν από την 
Χριστιάννα Οικονόµου.

Εκθεση απο καΐκια µινιατούρες του 
Μπενέτου Σκιαδά.

Εικαστική δραστηριότητα για παιδιά απο το 
Playroom Arts & Crafts. Παιδιά και ενήλικες 
καλούνται να εικονογραφήσουν το παραµύθι 
Το καΐκι του καπετάν Κώστα.

Εργαστήριο κατασκευής καράβας για 
µικρούς και µεγάλους.

Προβολή του ντοκιµαντέρ Αιγαίο νύν και αεί
(Επεισόδιο 1ο — Αέρας στα πανιά µας)

Σάββατο 15 Σεπτεµβρίου

10:00 Συνάντηση πληρωµάτων στον εκθεσιακό χώρο – Μαρίνα Νάουσας. 

11:00 Απόπλους των σκαφών από το λιµάνι της 
Νάουσας για την αφετηρία του Αγώνα.

12:00 Εκκίνηση του Αγώνα Επίδειξης Ξύλινων Ιστιοπλοϊκών Σκαφών.

16:00 Τερµατισµός, πορεία δυτικά, αγκυροβολία στις Κολυµπήθρες. 

18:00 Επιστροφή στη Μαρίνα της Νάουσας.

20:30 Απονοµή αναµνηστικών διπλωµάτων, φαγητό και γλέντι.

12:30 Απόπλους προς Μοναστήρι – αγκυροβολία στον Αγ. Ιωάννη Δέτη.

14:00 Παραδοσιακό γλέντι στο Καρνάγιο Π. Αλιπράντη.

Κυριακή 16 Σεπτεµβρίου

ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΞΥΛΙΝΩΝ
ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
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Κυκλοφοριακή 
κίνηση

Από το γραφείο του δημάρχου Πάρου, Μ. Κωβαίου 
δημοσιοποιήθηκε ανακοίνωση σχετικά με την καταμέ-
τρηση και την αξιολόγηση της κυκλοφοριακής κίνησης 
στην Παροικιά.

Η ανακοίνωση από το γραφείο δημάρχου έχει ως 
εξής:

«Με στόχο την ποσοτική και ποιοτική αξιολόγηση 
του υφιστάμενου οδικού δικτύου και της λειτουρ-
γίας του, έχουν τοποθετηθεί αυτόματα συστήματα 
παρακολούθησης που πραγματοποιούν ταυτόχρονες 
μετρήσεις κυκλοφοριακού φόρτου σε περισσότερες 
από 20 θέσεις. Έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι μετρήσεις 
στρεφουσών κινήσεων σε 8 κόμβους, μετρήσεις σύν-
θεσης της κυκλοφορίας σε 5 οδούς-οδικά τμήματα 
και μετρήσεις στάθμευσης σε ένα χώρο στάθμευσης 
εκτός οδού και σε 2 περιοχές στάθμευσης παρά την 
οδό.

Η επιλογή των θέσεων καλύπτει χωρικά όλους τους 

κύριους άξονες του οδικού δικτύου και τις πιο σημα-
ντικές κυκλοφοριακά διασταυρώσεις. Οι θέσεις αφο-
ρούν αποκλειστικά το Δημοτικό Οδικό Δίκτυο, τόσο 
στο κέντρο της πόλης όσο και περιφερειακά, ώστε 
να επιτευχθεί ένας πλήρης έλεγχος της κυκλοφορίας, 
ενώ ελέγχονται και με επιτόπια παρακολούθηση καθ’ 
όλη τη διάρκεια των μετρήσεων. Οι περίοδοι μέτρη-
σης καθώς και οι επιλεγμένες θέσεις καθορίσθηκαν 
σε συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου 
Πάρου και κατόπιν αυτοψίας στο σύνολο του οδικού 
δικτύου, καθώς απαιτείτο η διαμόρφωση άποψης 
για την κυκλοφοριακή λειτουργία της Παροικιάς, τον 
προσδιορισμό των σημαντικών οδικών αξόνων και 
διασταυρώσεων καθώς και για τον εντοπισμό δυσχε-
ρειών στην κυκλοφορία. 

Η επεξεργασία των μετρήσεων αναμένεται να προσ-
διορίσει με ακρίβεια τα κυκλοφοριακά  χαρακτηριστι-
κά όλων των κεντρικών οδών (κύριο οδικό δίκτυο) 
και κόμβων της Παροικιάς, της Δημοτικής Κοινότητας 
Πάρου. Τα αποτελέσματα θα αποτελέσουν ένα χρήσι-
μο εργαλείο στην εξεύρεση των καταλληλότερων λύ-
σεων για τη ρύθμιση της κυκλοφοριακής κίνησης και 
στην εκπόνηση εμπεριστατωμένης κυκλοφοριακής 
μελέτης. Τέλος, θα συμβάλλουν στην υλοποίηση των 
απαραίτητων παρεμβάσεων για μία συνολική ανα-
μόρφωση του οδικού περιβάλλοντος της πόλης. Τα 
συμπεράσματα που θα προκύψουν, θα υποβληθούν 
σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή και θα αποδοθούν 
σε πίνακες, χάρτες και διαγράμματα. 

Ο Δήμος Πάρου θέλοντας να συμβάλει στην ποιό-
τητα ζωής και στην ασφάλεια των κατοίκων του νη-
σιού αλλά συγχρόνως με έμπρακτο ενδιαφέρον για 
την περαιτέρω τουριστική και οικονομική ανάπτυξη 
της Πάρου, δεσμεύεται να συνεχίσει τις προσπάθειες 
για την αναβάθμιση των μετακινήσεων στην Παροι-
κιά. Στόχος μας είναι να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες 
μετακίνησης με όσο το δυνατό λιγότερες περιβαλλο-
ντικές παρεμβάσεις που δε θα αλλοιώνουν τα ιδιαίτε-
ρα φυσικά χαρακτηριστικά του νησιού μας».

Προσφέρω…
άρα υπάρχω

Αποδεδειγμένα, το φαινόμενο της προσφοράς 
μας κάνει καλύτερους ανθρώπους και μας βοη-
θάει να ευρύνουμε τα όρια της ύπαρξης μας. Η 
προσφορά, η αγάπη ο εθελοντισμός, αποτελούν 
ιδανικά και αξίες πέρα από τον εαυτό μας, γιατί 
μας κάνουν να βγαίνουμε από τον μικρόκοσμό 
μας και να σκεφτόμαστε τον διπλανό μας. Αυτό 
δε, αποτελεί τη λύση στα πολλά προβλήματα 
που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα σήμερα.

Βρισκόμαστε στα μέσα μιας κρίσης, οικονομι-
κής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής και δυστυ-
χώς δεν έχουμε την πολυτέλεια να περιμένουμε 
κάποιον άλλον να μας βγάλει από αυτήν. Πρέπει 
να συνειδητοποιήσουμε ότι εμείς, μπορούμε να 
κάνουμε την διαφορά και να επιφέρουμε την 
αλλαγή, που τόσο έχει ανάγκη η κοινωνία σή-
μερα.

Δεν πρέπει να συνεχίζουμε να μένουμε απα-
θείς, σε γεγονότα που συμβαίνουν γύρω μας, 
αλλά η στήριξη και η προσφορά μας, πρέπει 
να είναι συνεχής και να γίνει κομμάτι της κα-
θημερινότητάς μας. Στη σημερινή κρίση, πόσα 
παραδείγματα δεν έχουμε δει ανθρώπων που 
έχασαν τη δουλειά τους, που με μικρή μόλις 
βοήθεια ξαναέφτιαξαν τη ζωή τους, αποκτώ-
ντας ξανά αυτοπεποίθηση και ελπίδα. Όσο 
απαραίτητα είναι για κάποιον τα υλικά αγαθά 
που προσπαθεί να σταθεί και πάλι στα πόδια 
του, άλλο τόσο απαραίτητο είναι, να αισθάνεται 
ότι κάποιος νοιάζεται για αυτόν. Τη στιγμή που 
βοηθάς κάποιον, παράλληλα βοηθάς τον εαυτό 
σου. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη συγκίνηση, από 
το χαμόγελο που θα ζωγραφιστεί στο πρόσωπο 
ενός ανθρώπου και να έχεις συμβάλλει εσύ σε 
αυτό.

Επιστημονικές έρευνες αποδεικνύουν συνε-
χώς, ότι οι άνθρωποι βελτιώνουν την ψυχική 
τους υγεία, όταν βοηθούν άλλους ανθρώπους, 
με αποτέλεσμα να αισθάνονται πιο δυνατοί και 
γεμάτοι ενέργεια. Σίγουρα είναι καλό το να 
παίρνεις, αλλά καλύτερο το να δίνεις. Από μι-
κρός άκουγα την γιαγιά μου καμαρώνοντας για 
την Πολίτικη καταγωγή της να λέει «Κάνε το 
καλό και ρίξ’ το στο γιαλό». Μεγαλώνοντας 
όμως κατάλαβα ότι η άδολη προσφορά κάνει 
πολύ καλό στη ψυχοσύνθεσή μας και ευτυχία 
μας. Και επειδή η ζωή είναι απρόβλεπτη και ανα-
τρεπτική, πιστεύω πως καθημερινά έχουμε ανά-
γκη ο ένας τον άλλον. Το να ξέρεις ότι μπορείς 
να στηριχτείς στον δίπλα στις δύσκολες στιγμές 
σου, είναι το αντίδοτο της κατάθλιψης που τόσο 
συχνά συναντάμε στους ανθρώπους γύρω μας. 
«Ό,τι δίνουμε παίρνουμε» μου έλεγε η για-
γιά μου. «Χαμογελάς… σου χαμογελούν». 
Και το χαμόγελο, η πιο μικρή προσφορά αγάπης 
γίνεται ντόμινο στα πρόσωπα των γύρω μας. 
Μάθαμε όμως να περιχαρακωνόμαστε και να 
χάνουμε την ευτυχία της συνύπαρξης μας με 
τους άλλους. 

Γι’ αυτό όλοι πρέπει να πιαστούμε από το χέρι 
σφιχτά, αφού είμαστε συνταξιδευτές σε μια 
Ελλάδα που πολλές φορές μας πληγώνει. Έτσι 
μόνο θα βγούμε αναίμακτα από την οικονομική 
κρίση που περνάμε, κάνοντας χρήση των αξι-
ών που χρόνια μας δίδαξαν οι προηγούμενες 
γενιές.

Παναγιώτης Δημόπουλος

Ειδήσεις
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Κολύμβηση

Ο Ναυτικός Όμιλος Νάουσας, «Ναϊάς», με αφορ-

μή την ολοκλήρωση του θερινού προγράμματος του 

τμήματος κολύμβησης διοργάνωσε την Κυριακή 2 Σε-

πτεμβρίου 2018 κολυμβητικούς αγώνες. 

Κύριος στόχος των αγώνων είναι οι κολυμβητές/

τριες του Ομίλου να παρουσιάσουν το αποτέλεσμα 

των καλοκαιρινών τους προπονήσεων. Οι αγώνες 

έλαβαν τοπικό χαρακτήρα με τη συμμετοχή αθλητών 

και αθλητριών του ΑΟΠ και του ΝΟΠ. Δεδομένης της 

έλλειψης κολυμβητηρίου, οι αγώνες διεξήχθησαν σε 

πισίνες ξενοδοχείων. 

Συνολικά στη διοργάνωση έλαβαν μέρος πάνω από 

110 αθλητές. Τα παιδιά ηλικίας από 3 έως 8 χρονών 

συμμετείχαν σε αγώνες επίδειξης χωρίς κατάταξη ενώ 

τα παιδιά ηλικίας από 8 έως 15 χρονών συμμετείχαν 

σε αγώνες με κατάταξη.

Κληρώσεις
Πραγματοποιήθηκαν στο δημαρχείο Μυκόνου οι 

κληρώσεις του κυπέλλου ΕΠΣ Κυκλάδων και των 
πρωταθλημάτων Κ-14 και Κ-16.

Κύπελλο
Α’ Όμιλος
Α’ φάση
Πάγος – Σέριφος
Αίας Σύρου – Ανδριακός
Άνω Μερά – ΑΟ Σύρου
Άνευ αγώνα: ΠΑΣ Τήνου, Αστέρας Μαρμάρων, ΑΟ 

Πάρου, Μύκονος.
Β’ φάση
Νικητής Άνω Μερά – ΑΟ Σύρου με νικητή Αίαντα 

Σύρου – Ανδριακού
ΑΟ Πάρου – Πανσιφναϊκός
Μύκονος - Αστέρας Μαρμάρων
ΠΑΣ Τήνου – Νικητής Πάγου - Σερίφου
Β’ Όμιλος
Αστέρας Τραγαίας - Θύελλα Καμαρίου
Μαρπησσαϊκός - Πανναξιακός
Άνευ αγώνα: Καρτεράδος, ΠΑΣ Νάξου, Πανθηραϊ-

κός, ΑΟ Πύργου, Φιλώτι, Νηρέας
Β’ φάση 
Πανθηραϊκός – ΑΟ Πύργου
Νηρέας - Φιλώτι
ΠΑΣ Νάξου – Νικητής Μαρπησσαϊκός - Πανναξια-

κός
Καρτεράδος – νικητής Αστέρας Τραγαίας – Θύελλα 

Καμαρίου.

Κ-16 «Υποστήριξις»
1ος όμιλος
1η αγωνιστική
Πάγος – Μύκονος
Άνω Μερά - Αίας Σύρου
ΠΑΣ Τήνου - Σύρος 2002
2ος Όμιλος
1η αγωνιστική
Μαρπησσαϊκός - Παμμηλιακός
Πανσιφναϊκός - Νηρέας
Ρεπό: ΑΟΠ
2η αγωνιστική
Παμμηλιακός - Πανσιφναϊκός
Νηρέας - ΑΟΠ
Ρεπό: Μαρπησσαϊκός

3η αγωνιστική
Πανσιφναϊκός-Μαρπησσαϊκός
ΑΟΠ - Παμμηλιακός
Ρεπό: Νηρέας
4η αγωνιστική 
Μαρπησσαϊκός - ΑΟΠ
Παμμηλιακός - Νηρέας
Ρεπό: Πανσιφναϊκός
5η αγωνιστική 
Νηρέας - Μαρπησσαϊκός
ΑΟΠ - Πανσιφναϊκός
Ρεπό: Παμμηλιακός
* Στον Β’ γύρο οι αγώνες θα διεξαχθούν στις έδρες 

των φιλοξενουμένων ομάδων του Α’ γύρου.
3ος Όμιλος
1η αγωνιστική 
ΠΑΣ Νάξου - Πανναξιακός
Πανθηραϊκός - Θύελλα Καμαρίου

Κ-14 «MOLTEN»
1ος Όμιλος
1η αγωνιστική
Αίας Σύρου - Νέος ΑΟ Σύρου
Άνω Μερά - Ανδριακός
ΠΑΣ Τήνου - Μύκονος
Σύρος 2002 - Κανονιέρηδες Σύρου

2ος Όμιλος
1η αγωνιστική
Αστέρας Μαρμάρων - Παμμηλιακός
ΑΟΠ - Μαρπησσαϊκός
Ρεπό: Νηρέας
2η αγωνιστική
Παμμηλιακός - ΑΟΠ
Μαρπησσαϊκός - Νηρέας
Ρεπό: Αστέρας Μαρμάρων
3η αγωνιστική 
ΑΟΠ - Αστέρας Μαρμάρων
Νηρέας- Παμμηλιακός
Ρεπό: Μαρπησσαϊκός
4η αγωνιστική 
Αστέρας Μαρμάρων - Νηρέας
Παμμηλιακός - Μαρπησσαϊκός
Ρεπό: ΑΟΠ
5η αγωνιστική 
Μαρπησσαϊκός - Αστέρας Μαρμάρων
Νηρέας - ΑΟΠ
Ρεπό: Παμμηλιακός
* Στον Β’ γύρο οι αγώνες θα διεξαχθούν στις έδρες 

των φιλοξενουμένων ομάδων του Α’ γύρου.
Στίβος

Με δελτίο τύπου ο ΑΟ Πάρου γνωστοποίησε ότι ξε-
κινούν προπονήσεις τα τμήματα κλασικού αθλητισμού. 
Το δελτίο τύπου έχει ως εξής:

«Μπαίνοντας ο Σεπτέμβριος ξεκινούν προπονήσεις 
και τα υπόλοιπα τμήματα! Οι προπονήσεις για το αγω-
νιστικό και προαγωνιστικό τμήμα του συλλόγου μας 
ως και την Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου συνεχίζονται 
στις 6:00 μ.μ..

Το πρόγραμμα από τις 17 Σεπτεμβρίου 2018 για τα 
τμήματά μας θα διαμορφωθεί ως εξής:

- Αγωνιστικό: Δευτέρα ως Παρασκευή 5:00 - 7:00 +
- Προαγωνιστικό: Δευτέρα ως Παρασκευή 5:00 - 

7:00
- Ακαδημία: Τρίτη και Πέμπτη 4:30 - 5:30 μ.μ.
Εγγραφές και πληροφορίες καθημερινά από Δευ-

τέρα ως και Παρασκευή 6:00-8:00 μ.μ. στο Δημοτικό 
Στάδιο Παροικίας».

Το θέμα της εβδομάδας



Αντικαθιστούµε το παλιό καζανάκι µε ένα
µε σύστηµα διπλής ροής ή βάζουµε
ένα πλαστικό µπουκάλι νερό στο καζανάκι.

Αντικαθιστούµε
το µπάνιο
σε µπανιέρα
µε ντουζ.

Όταν πλένουµε
τα χέρια ή

τα δόντια µας,
κλείνουµε το νερό.

Τοποθετούµε µειωτή ροής
νερού στις βρύσες
και τα ντουζ, για µείωση
έως 10 λίτρα ανά λεπτό.
Ελέγχουµε για διαρροές.

Πλένουµε τα φρούτα, τα χόρτα
& τα λαχανικά σε λεκάνη και όχι κάτω

από την ανοιχτή βρύση.

∆εν αλλάζουµε
πετσέτες
και κλινοσκεπάσµατα
καθηµερινά
στα καταλύµατα.

Ζητάµε από
τους πελάτες

του ξενοδοχείου 
& των δωµατίων

να µην
σπαταλούν νερό.

i

Περιορίζουµε το πότισµα στο ελάχιστο δυνατό.
Συλλέγουµε το νερό της βροχής σε δεξαµενή

και το χρησιµοποιούµε για άρδευση το καλοκαίρι.
Χρησιµοποιούµε αυτόµατο σύστηµα µε σταγόνες

και ποτίζουµε τις πρωινές ή βραδινές ώρες

ΤΡΟΠΟΙ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ
ΝΕΡΟΥ


