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διαγνωστικό εργαστήριο | medical lab

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.
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ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Ραγκούση Νάντια-Smile, Καραγιώργος Αθανάσιος (περιφερειακός), Μπιζά 
Ελένη (Αναγέννηση), Σ/Μ Market In (περιφερειακός), Σ/Μ Σιρόκο, Αρτόπολις, Πρατήριο 
άρτου Αλιπράντη, Καφέ Λάζος (εφορία), Περίπτερο ΟΤΕ, Καπούτσος (πλ. Ταξιαρχών), 
Mini Market Ζωοδ. Πηγή - Bidika Vangjel, Αρτοποιείο «Αλιπράντης» Περιφερειακός, 
Μίνι μάρκετ Ν. Παντελαίος (Χαρίκλεια), Mini Market Πανώριος, Πρακτορείο ΠΡΟΠΟ 
Αρσένη Σαρρή, 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 471

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

Διαφωνίες

■ Σας έλειψα…
Το ξέρω ότι σας έλειψε η στήλη μας, αλλά τι να κά-

νουμε; Τη μια οι διακοπές του καλοκαιριού, την άλλη 
ότι ακόμα εγώ βρίσκομαι ακόμα σε θερινή ραστώνη 
και φυσικά οι εξελίξεις –που δεν της προλαβαίνω-. Και 
εντελώς μεταξύ μας παιδιά –μικρά και μεγάλα- σας 
εκμυστηρεύομαι ότι καλύτερα να γράφεις ολόκληρη 
εφημερίδα, παρά να γράφεις δυο αράδες παραπολι-
τικό σχόλιο…  

■ Ποίηση!
Για να τα λέμε όπως έχουν τα πράγματα και για να 

περιγράψει κάποιος την κατάσταση που επικρατεί θα 
ταίριαζε το τραγούδι του μακαρίτη Λουκιανού Κηλαη-
δόνη, ολίγον τι πάντως προσαρμοσμένο στα σημερι-
νά Παριανά δρώμενα. Δηλαδή, θα ήταν καλύτερο αν 
έλεγε: 

Τα ’φτιαξε ο Χρήστος με τον Γιώργο, που ’χει στο 
λιμάνι το καφέ.

Τα χάλασε ο Χρήστος με τη Γρηγορία, που ’ναι στα 
δικηγορικά σπεσιαλιτέ.

Που τα ’χε πριν με το Θανάση, πριν τα χαλάσει με 
τον Χάρη και τα βρήκε στη συνέχεια με τον Κώστα τον 
παλιό. Τίρι τίρι ταμ ταμ. Τίρι τίρι τιριριρουάμ!

Τα ’φτιαξε ο Σωτήρης με τον Χρήστο και άδειασαν 
τον Ρόκο τον ψηλό.

Που τους πήρε τον Θανάση και φλερτάρει τώρα και 
με τον Άγγελο τον κοντό.  

Τα ’φτιαξε ο Μάρκος με τον Δημήτρη και πήραν μαζί 
τους και τον Μηνά απ την Παροικιά. Τίρι τίρι ταμ ταμ. 
Τίρι τίρι τιριριρουάμ!

Θα χάσει ο Μάρκος στη Νάουσα, που την παίρνουν 
τον Γιώργο το ψηλό. Που αν χάσει και τον άλλο Γιώρ-
γο και αν τον πάρει η Γρηγορία, θα τον βρούνε στην 
κάλπη ξαπλωτό. Τίρι τίρι ταμ ταμ. Τίρι τίρι τιριριρουάμ!

Θα χωρίσει τον Χρήστο η Αννούλα, που την άφησε 
στην απέξω ξανά. Που είναι με την Μπέτη, που υπο-
στηρίζει τη Γρηγορία, αλλά η Αννούλα γλυκοκοιτάζει 
και τον Γιώργο τον μικρό. Τίρι τίρι ταμ ταμ. Τίρι τίρι 
τιριριρουάμ!

Αγάπησε ο Σωτήρης τον Γιαννάκη, που είναι πια στον 
ΣΥΡΙΖΑ μαζί.  Έβαλαν μπροστά τον Νικολάκη που τα 
’χε κάνει ρόιδο παλιά. Που τα βρήκαν με τον Αλέξη, 
πριν τα φτιάξει με την Μπέτη, και που μάλλον τον γου-
στάρω και ’γω! Τίρι τίρι ταμ ταμ. Τίρι τίρι τιριριρουάμ!

Μένει στην Περιφέρεια ο Κωστάκης και κάνουν 
πάρτι όλοι μαζί. Που βγάζει φωτογραφίες, με τον Ρόκο 
στις γωνίες και αυτό το κατάλαβα και ’γώ! Τίρι τίρι ταμ 
ταμ. Τίρι τίρι τιριριρουάμ!

Τα χάλασε η Ιφιγένεια με τον Μάρκο που είναι με τη 

Δώρα τη Σαρρή. Που ’χουνε μαζί τους τον Γιάννη το 
Ναξιώτη και τις λίστες της ΝΔ που δεν έχει ο Γιωργά-
κης ο μικρός. Τίρι τίρι ταμ ταμ. Τίρι τίρι τιριριρουάμ!

■ Σενάρια…
- Η μισή ΝΔ είναι έτοιμη να ψηφίσει τα ίδια με τον 

ΣΥΡΙΖΑ και το μισό ΚΙΝΑΛ. 
- Η «επίσημη» ΝΔ ψηφίζει Μάρκο. Ο Μάρκος ξεκι-

νάει έτσι και αλλιώς από ένα +3-5% λόγω δημοτικής 
εξουσίας.

- Η Γρηγορία «ψαρεύει» απ’ όλους και μένει έξω από 
τις κόντρες των άλλων.

- Ο Ρόκο αν μπει στο προεκλογικό παιχνίδι των άλ-
λων μένει στα ίδια. Αν μεταφέρει τη συζήτηση στην 
ουσία των τοπικών προβλημάτων πάει για άλλα νού-
μερα και «ανοιχτή» δεύτερη Κυριακή των εκλογών.

- Υπάρχει πάντα ο απρόβλεπτος παράγοντας και η 
ύπαρξη δημιουργίας, και κάτι άλλου. Ο παράγοντας 
αυτός μπορεί να υπάρξει αν το πρώτο σενάριο της 
παραγράφου δεν «καθίσει» και γίνουν από δυο χωριά 
χωριάτες στο τέλος (σενάριο υπαρκτό). Σ’ αυτή την 
περίπτωση θα παίξει ρόλο και ο «κορμός» των ψηφο-
φόρων του παλαιότερου ενεργού συνδυασμού στην 
Πάρο. Δηλαδή, της «Ενότητας».

- Και φυσικά, πίσω απ’ όλες τις λέξεις, πάντα θα 
υπάρχει ένας Αλέξης…

■ Περί Ρόκο
Η ανοησία κάποιων κατευθυνόμενων σχολίων, που 

θέλουν να δημιουργήσουν αρνητικό «κλίμα» κατά Ρο-
κονίδα, υποστηρίζει ότι «αν δεν υπήρχε το κόκκινο γα-
ρύφαλλο και το όνομα «Λαϊκή Συσπείρωση», τότε ο 
Ρόκο θα γινόταν δήμαρχος». Η ερώτηση η δική μου 
είναι απλή. Αν δεν υπήρχε αύριο το πρωί η ονομασία 
του συνδυασμού «Λαϊκή Συσπείρωση» και λεγόταν π.χ. 
«Παριανή Συσπείρωση», ο Ροκονίδας δε θα ήταν κομ-
μουνιστής και θα έλεγε άλλα πράγματα από αυτά που 
υποστηρίζει σήμερα; Έτσι, για να καταλαβαινόμαστε 
δηλαδή. Και, για να αποδίδουμε τα του Καίσαρος στον 
Καίσαρα και τα Του Θεού στον Θεό. Ο Κωβαίος έχει 
αντίθετη άποψη περί της πολιτικής αντιμετώπισης των 
πραγμάτων από τον Ροκονίδα. Φθηνό αντικομουνισμό 
δεν έκανε ποτέ, ούτε τον κάρφωσε πίσω από την πλά-
τη του. Αυτά τα έκαναν και κάνουν, μόνο κάποιοι άλλοι 
«δημοκράτες».

φωνίες
του Δ.Μ.Μ.
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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

Οι δημοτικές εκλογές είναι η ευκαιρία να συζητη-
θούν τα προβλήματα, να «ψάξουμε» μέσα από τον 
διάλογο τις λύσεις για την αντιμετώπιση τους, να χα-
ράξουμε το όραμα μας και να ακολουθήσουμε αυτό το  
δρόμο. Να αποφασίσουμε προς ποια κατεύθυνση και 
μέχρι που μπορεί να φτάσει η αναπτυξιακή πορεία του 
νησιού, μιας και τα όρια είναι πεπερασμένα. 

Ο βασικός πυλώνας ανάπτυξης
Για άλλη μια χρονιά στην χώρα μας και κατά συνέπεια 

και στα νησιά μας, ο τουρισμός κατέγραψε νέα ρεκόρ 
στην προσέλευση τουριστών. Η Πάρος κατατάσσεται 
στους κορυφαίους προορισμούς για τους Έλληνες και 
ξένους επενδυτές με προσδοκία για αρκετά υψηλές 
αποδόσεις των κεφαλαίων τους. Tο ενδιαφέρον για 
μεγάλες επιχειρηματικές επενδύσεις πιστοποιεί την 
αναπτυξιακή πορεία των νησιών μας, είτε στον τομέα 
του τουρισμού είτε των υπηρεσιών γενικότερα.

Όμως, αυτή η αναπτυξιακή πορεία για να είναι στα-
θερή, προϋποθέτει ότι συνεχώς βελτιώνονται οι υπο-
δομές και οι υπηρεσίες που μας δίνουν προνομιακή 
θέση στον ανταγωνισμό.

Σε μια πρόσφατη συνέντευξή του ο πρόεδρος του 
Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων 
(ΣΕΤΕ) Γιάννης Ρέτσος σημειώνει: «Δεν πρέπει να πα-
νηγυρίζουμε την επιτυχία, θα πρέπει να δούμε πως 
θα την διασφαλίσουμε και τα επόμενα χρόνια». Και 
παρακάτω τονίζει: «Άλλωστε δεν παραβλέπουμε ότι 
οι συγκυρίες στις γειτονικές χώρες και κυρίως στην 
Τουρκία και στη Βόρεια Αφρική, που σε μεγάλο βαθ-
μό συνέβαλαν στη θετική εξέλιξη του τουρισμού, δί-
νοντάς μας σημαντικό μερίδιο τα τελευταία χρόνια, 
τώρα αλλάζει. Ο βασικός μας ανταγωνισμός θα μας 
επηρεάσει σε δύο επίπεδα: Αφενός, τα πακέτα που 
υπογράφει τώρα η Τουρκία για το 2019 με βασικούς 
tour operators είναι περίπου 30% φτηνότερα λόγω 
της υποτίμησης του νομίσματος. Και αφετέρου, οι 
τούρκοι πολίτες έχουν χάσει σημαντική αγοραστική 
δύναμη με αποτέλεσμά να χάνουμε μερίδιο από τον 
εισερχόμενο τουρισμό (890.000 τούρκοι ετησίως)».

Οι επισημάνσεις αυτές του ΣΕΤΕ πρέπει να μας προ-
βληματίσουν για την προοπτική της τοπικής οικονο-

μίας σε συνάρτηση με τον τομέα του τουρισμού. Τα 
προβλήματα της ανεπάρκειας των υποδομών 
πρέπει να κυριαρχήσουν στις συζήτησεις που 
ξεκινάνε για τις επερχόμενες δημοτικές εκλο-
γές.

Να συζητήσουμε για το κυκλοφοριακό και το προ-
βληματικό, σε αρκετά σημεία, οδικό δίκτυο. Την έλλει-
ψη των αναγκαίων χώρων στάθμευσης. Την οριακή 
επάρκεια νερού, το μεγάλο θέμα καθαριότητας, την 
έλλειψη επαρκών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης στο 
αεροδρόμιο αλλά και στις λιμενικές εγκαταστάσεις 
που δημιουργούν προβήματα στους επισκέπτες που 
επιλέγουν το νησί μας.

Η καθημερινότητα
Εκτός από τον τουρισμό και τα προβλήματα των 

υποδομών, πρέπει να ανοίξουμε τη συζήτηση για τις 
ελλείψεις στις σχολικές υποδομές, για τα προβλήματα 
στον τομέα της υγείας και όλα τα σοβαρά προβλήματα 
της καθημερινότητας που απασχολούν τους κατοίκους 
των νησιών μας. Είμαστε λίγους μήνες πριν από τις 
δημοτικές εκλογές και τα θέματα αυτά πρέπει να απα-
σχολήσουν όλους μας οδεύοντας προς την κάλπη.

Το διακύβευμα αυτών των εκλογών πρέπει να είναι 
όχι απλά η καλύτερη διαχείριση της υπάρχουσας κα-
τάστασης, αλλά η δυναμική ενίσχυση της αναπτυξια-
κής πορείας των νησιών μας.

Το κριτήριο της επιλογής
Η μάχη των δημοτικών εκλογών μπορεί να έχει τις 

ιδιομορφίες της αλλά πρέπει να κατανοήσουμε ότι εί-
ναι καθαρά πολιτική μάχη. Μάχη ιδεών και πολιτικών 
απόψεων. Οι ιδιομορφίες των τοπικών κοινωνιών δε 
θα πρέπει να μας αποπροσανατολίσουν και να μας 
οδηγήσουν σε αλλοίωση της προσπάθειας για την 
αντιμετώπιση των προβλημάτων της Παριανής κοινω-
νίας κρυμμένοι πίσω από φιλικές – προσωπικές και 
συγγενικές σχέσεις. Η άποψη ορισμένων δημοσιολό-
γων ότι «τοπικές είναι οι εκλογές, με βάση τα τοπικά 
κριτήρια ψηφίζουμε» είναι παγίδα και που προσπαθεί 
να κρύψει την πραγματική αιτία των προβλημάτων. Ας 

δούμε για παράδειγμα το μεγάλο πρόβλημα με την 
καθαριότητα που αντιμετωπίσαμε φέτος: Όλοι πλη-
ρώνουμε τέλη καθαριότητας που είναι ανταποδοτικά. 
Δεν έχουμε όμως καθαρό νησί. Όταν όμως το κράτος 
εγκρίνει τις προσλήψεις εποχικού προσωπικού για την 
καθαριότητα τον Ιούνιο αντί τον Μάρτιο, είναι φυσικό 
επακόλουθο να μην έχουμε το αναγκαίο προσωπικό, 
άρα δεν μπορούμε να έχουμε και καθαρά χωριά. Το 
πρόβλημα λοιπόν δεν είναι απλά τοπικό, αλλά πρόβλη-
μα της γενικότερης πολιτικής που ασκείται. Στην ουσία 
λοιπόν οι δημοτικές εκλογές είναι μία μάχη στην οποία 
συγκρούονται οι διαφορετικές πολιτικές απόψεις για 
την ευημερία και την οικονομική ανάπτυξη του τόπου 
μας.

Το κριτήριο της επιλογής των υποψηφίων που θα 
απαρτίζουν τους εκλογικούς συνδυασμούς αλλά κυ-
ρίως η επιλογή των επικεφαλής, δεν μπορεί να είναι 
άλλο από την αποφασιστικότητα στο να παλέψουν 
για την υλοποίηση αποφάσεων που δίνουν λύσεις 
στα προβλήματα, την εμπειρία στη διαχείριση αναπτυ-
ξιακών επιλογών σε συνδυασμό με τη δυναμική και 
τη ζωντάνια των νέων ανθρώπων. Το ερώτημα των 
εκλογών είναι ποιος μπορεί και θέλει να διεκδικήσει 
δυναμικά λύσεις προς αυτή την κατεύθυνση.

Οι γνωστές από το παρελθόν προεκλογικές πρακτι-
κές δεν μπορούν να έχουν θέση σε μια περίοδο που 
διακυβεύεται το μέλλον της οικονομίας της περιοχής 
μας. Δεν μπορεί να έχουν θέση οι λογικές ότι οι επιλο-
γές θα έχουν σχέση με τις παρέες του καφενείου, της 
μεγάλης οικογένειας και των περιστασιακών συλλο-
γικοτήτων. Δεν έχουμε ανάγκη για «Μεσσία» από το 
πουθενά. Αυτό που μετράει είναι όλοι οι Παριανοί και 
οι Αντιπαριώτες να πάρουν μέρος σ’ ένα δημιουργικό 
πολιτικό διάλογο με θέμα το πώς θα διασφαλίσουμε 
και τα επόμενα χρόνια την αναπτυξιακή πορεία μας.

Οι προτάσεις, οι δεσμεύσεις και τα προγράμ-
ματα των συνδυασμών πρέπει να είναι το βα-
σικό κριτήριο για τις επιλογές μας.

Δημοτικές εκλογές 
και ανάπτυξη
Οι δημοτικές εκλογές δεν είναι καλλιστεία. 
Δεν ψάχνουμε ομορφιά, νιάτα και τσαχπινιά. του Νίκου Ραγκούση Λαουτάρη



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
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Άραγε 
λειτουργούμε 
σωστά;

Στην αρχή κάθε δημοτικής περιόδου εκπονείται και 
ψηφίζεται ο στρατηγικός σχεδιασμός και το επιχει-
ρησιακό σχέδιο. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα των 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι ένα ολο-
κληρωμένο πρόγραμμα οργανωτικής και λειτουργικής 
ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο. 

Δηλαδή, αναφέρεται στις υποδομές που χρειάζονται 
(θα χρειαστούν) στις τοπικές επενδύσεις, αλλά και στη 
βελτίωση της υφιστάμενης οργάνωσης και λειτουργί-
ας των ΟΤΑ, με πρωταρχικό στόχο την ποιότητα ζωής 
των πολιτών και την παροχή ποιοτικότερων υπηρε-
σιών. Η διαδικασία και η μέθοδος που ακολουθείται 
είναι κοινή, αυτοματοποιημένη πια και πολλές φορές 
αντιγραφή και επικόλληση προηγούμενων εκδόσεων, 
διανθισμένη με τα νεότερα στοιχεία. Μαζί φυσικά θα 
έπρεπε να σχεδιάζεται (εδώ είναι τα δύσκολα που οι 
περισσότεροι αποφεύγουν) και μία στρατηγική για το 
μέλλον που θα βασίζεται σε στοιχεία του παρελθόντος 
και του παρόντος, καθώς και σε προβλέψεις βραχυ-
πρόθεσμες και αν αυτό είναι δυνατόν και πιο μακρι-
νές (κυρίως έργα υποδομών, αλλά όχι μόνο). Ανάλυση 
λοιπόν της παρούσας κατάστασης, σενάρια απεικόνι-
σης του μέλλοντος και των τάσεων που επικρατούν, 
διαμόρφωση κατευθύνσεων και δράσεων, προσδιορι-
σμός του «οράματος», δηλαδή που θέλουμε να πάμε 
και γιατί.

Όλα αυτά μετά από προτάσεις, ιδέες, διαβούλευση 
και επίπονη προσπάθεια με ειδικούς επιστήμονες και 
ευαισθητοποιημένους πολίτες καθώς και με τις υπηρε-
σίες του δήμου, των νομικών του προσώπων και τους 
αιρετούς. Άρα ο πρώτος, σημαντικότερος από όλους 
παράγοντας, είναι πως αποτυπώνεται ο σχεδιασμός 
και το «όραμα» που απαραιτήτως θα πρέπει να υπάρ-
χει για το μέλλον καθώς και οι συγκεκριμένες κινήσεις 
(βήμα- βήμα) που πρέπει να ακολουθηθούν. Εδώ μπαί-
νουν πολλά ερωτήματα.

Τι από όλα αυτά γίνεται (έγινε) τι ανταποκρίνεται 
στην πραγματικότητα (είναι σωστά και επικαιροποιη-
μένα τα στοιχεία;) και σε τελική ανάλυση ποια είναι 

η συμμετοχή των δημοτικών συμβούλων και του δη-
μοτικού συμβουλίου; Προτείνει κάποιος κάτι συγκε-
κριμένο και μελετημένο; Ακολουθούνται και εφαρμό-
ζονται τα προτεινόμενα και ψηφισμένα καμιά φορά. 
Υπάρχουν διορθωτικές κινήσεις; Ορίζονται υπεύθυνοι 
υλοποίησης και παρακολούθησης και αν ναι τι κάνουν 
ή απλώς μπαίνουν στο συρτάρι για να ξαναβγούν σε 
λίγα χρόνια με μικρές μεταβολές, και εν τω μεταξύ η 
πορεία που ακολουθείται είναι «βλέποντας και κάνο-
ντας» ή «όλα στον αυτόματο πιλότο», ευελπιστώντας 
στην ευσυνειδησία και το φιλότιμο των υπηρεσιών και 
των εργαζόμενων, ακολουθώντας τις ίδιες πρακτικές 
αν και τα δεδομένα έχουν αλλάξει;

Επειδή όπως όλοι παραδέχονται μπαίνουμε (μάλλον 
έχουμε ήδη μπει) σε καταστάσεις που απαιτούν προ-
σεκτικά και μελετημένα βήματα καλό θα είναι να γίνει 
ένα ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ που θα καθορίσει το 
πλαίσιο ΣΤΟΧΟΥ-ΜΕΣΩΝ όπως ανέφερε το ιστολόγιο 
«Αριστοφάνης», γνωστού μας φίλου ασχολουμένου 
πολλά χρόνια με τα κοινά. Τα πορίσματα του θα παρα-
δοθούν στη νέα δημοτική αρχή για να τα αξιοποιήσει. 

Επίσης, καθοριστικός παράγοντας για την υλοποίη-
ση οποιουδήποτε σχεδίου θα πρέπει να είναι σε τελική 
ανάλυση μία ομάδα (δημοτική πλειοψηφία - συνεργα-
σία δημοτικών παρατάξεων – πολίτες - φορείς κλπ), 
που όχι μόνο να προωθεί τις αλλαγές, αλλά και να δι-
εκδικεί την ιδιοκτησία αυτών κάθε στιγμή και σε κάθε 
φάση τους. Σε τελική ανάλυση μετά από όλη αυτή την 
προσπάθεια να τις πιστεύει.

Σημαντικότατο ρόλο επίσης θα μπορούσε να παίξει 
από την αρχή όσο και στη πορεία η «Επιτροπή Δια-
βούλευσης» αν δεν υποβαθμιζόταν και απαξιωνόταν 
ποικιλοτρόπως

Αθανάσιος Μαρινόπουλος

Άποψη

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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Από τη Γη της 
Μικρασίας…

Παρουσία πλήθους κόσμου και εκπροσώπων των τοπικών πολιτικών φορέων, 
συλλόγων και θρησκευτικών αρχών, πραγματοποιήθηκαν οι τριήμερες εκδηλώσεις 
μνήμης στο πλαίσιο του προγράμματος της 14ης Μικρασιατικής συνάντησης.

Κεντρικός ομιλητής της φετινής διοργάνωσης ήταν ο ιατρός, Δρ. Νικόλαος Λει-
βαδάρας πρόεδρος του συλλόγου Μικρασιατών Ερμούπολης. Μετά την ομιλία του 
–την πρώτη ημέρα- ακολούθησε μουσική εκδήλωση με τον Ν. Στόκα και τη συμμε-
τοχή της παιδικής / νεανικής χορωδίας του ωδείου «Μυθωδία».

Την επόμενη ημέρα πραγματοποιήθηκε ο πανηγυρικός εσπερινός, ενώ το πρωί 
της τρίτης ημέρας (9/9) μετά την Αρχιερατική Θεία λειτουργία ιερουργούντος του 
Μητροπολίτη Παροναξίας κ. Καλλινίκου, αντιπροσωπείες του φιλοξενούμενου πολι-
τιστικού συλλόγου «ΑΙΟΛΙΔΑ» Νέας Σμύρνης και του μουσικοχορευτικού συγκροτή-
ματος Νάουσας πλαισίωσαν τη λιτανεία. Το βράδυ της ιδίας ημέρας οι εκδηλώσεις 
ολοκληρώθηκαν με μουσικοχορευτική παράσταση, η οποία ξεκίνησε με ένα μουσικό 
θεατρικό δρώμενο του συλλόγου «ΑΙΟΛΙΔΑ», ενώ ακολούθησαν τα τραγούδια της 
χορωδίας Νάουσας, συνοδεία αποσπασμάτων κειμένων με εξιστορήσεις γεγονότων 
από την καθημερινότητα της ζωής στη Μ. Ασία πριν την καταστροφή μέσα από 
γνωστά μυθιστορήματα. Ακολούθησαν χοροί της Προποντίδας, της Ερυθραίας, των 
Επτανήσων και των Κυκλάδων. 

Στις εκδηλώσεις παρευρέθησαν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Παροναξίας, κ. 
Καλλίνικος, ο δήμαρχος Πάρου, Μάρκος Κωβαίος, ο έπαρχος Πάρου, Κώστας Μπι-
ζάς, κ.α. 

Βράβευση
Σε μία σεμνή τελετή στο δημαρχείο Πάρου, βραβεύτηκαν οι εθελοντές καθηγητές 

του κοινωνικού φροντιστηρίου, Επιτροπάκης Αναστάσιος - φυσικός, Ζούλας Μάριος 
- απόφοιτος οικονομικού πανεπιστημίου Αθηνών, Καλπάκογλου Σωτήρης - μαθημα-
τικός, Μπιζά Χριστίνα - φιλόλογος και Φραγκούλη Άννα - φιλόλογος.

Για τη παρακολούθηση των μαθημάτων του κοινωνικού φροντιστηρίου εκδήλω-
σαν ενδιαφέρον 16 μαθητές εκ των οποίων ολοκλήρωσαν τις απαιτούμενες διαδι-
κασίες και ωφελήθηκαν οι 10 εξ’ αυτών, οι 5 σε παραπάνω από ένα μάθημα. Ενώ, 
η προσφερόμενη εθελοντική στήριξη μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες 32 παιδιών. 

Για το κοινωνικό φροντιστήριο ο δήμος Πάρου και το ΚΠΠΑ ευχαρίστησαν τους 
εθελοντές εκπαιδευτικούς μας, τα μέλη της οργανωτικής επιτροπής του κοινωνικού 
φροντιστηρίου, τον πρόεδρο των σχολικών επιτροπών πρωτοβάθμιας και δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης δήμου Πάρου, τους διευθυντές των σχολείων δευτεροβάθμι-
ας εκπαίδευσης και δη των Λυκείων για την πολύ καλή συνεργασία, καθώς και την 
ένωση συλλόγων γονέων και κηδεμόνων.

Τέλος, η συντονίστρια του κοινωνικού φροντιστηρίου Κυδωνιέως Αθανασία - κοι-
νωνική λειτουργός, στην ομιλία της επεσήμανε τα εξής: «Προσωπικά θα ήθελα να 
ευχαριστήσω τους μεγάλους πρωταγωνιστές της σημερινής εκδήλωσης. Τους εθε-
λοντές εκπαιδευτικούς μας για την εξαιρετική τους συνεργασία. Τους μεν εθελο-
ντές από τα ιδ. φροντιστήρια γιατί εργάστηκαν αθόρυβα και λόγω της αυτονομίας 
και της εμπειρίας τους ανέλαβαν εξ’ ολοκλήρου όλο το βάρος της σχολικής χρο-
νιάς με ελάχιστη υποστήριξη από εμάς.

Τους δε υπόλοιπους εθελοντές για την υπευθυνότητα, την συνέπεια και την εκλε-
κτή επικοινωνία όλη τη σχολική χρονιά. Αισθάνομαι πραγματικά πολύ τυχερή και 
είναι τιμή μου που μέσα από το κοινωνικό φροντιστήριο γνωρίζω και συνεργάζομαι 
με ανθρώπους, που πέρα από την υψηλή επιστημονική κατάρτιση, διακρίνονται 
επίσης για το ήθος και την προσωπικότητά τους».

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΠΑΙ∆ΙΚΟΥ ∆ΩΜΑΤΙΟΥ
Περιφερειακός Παροικίας

τηλ: 22840 22989

επιπλα χανιωτη
ΕΠΙΣΗΜΟΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ SHOP IN SHOP

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
≠

Τοπικές ειδήσεις
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Αξιοποίηση

Η ανάπλαση και σωστή αξιοποίηση - ανάδειξη του 
υδροβιότοπου του Αγ. Νικολάου Αλυκής είναι μονό-
δρομος πλέον. 

Είναι ένας υπέροχος τόπος για περπάτημα, χώρος 
αναψυχής! Μπορεί να πραγματοποιηθεί με σωστές, 
επιστημονικές μεθόδους, να γίνουν οι απαραίτητες με-
λέτες... και να προχωρήσει. 

Για να μην παραμείνει σκουπιδότοπος, να μην κατα-
ντήσει τελικά parking ή ότι άλλο θα ανοίξει την όρεξη 
ορισμένων, λόγω ανάπτυξης... Προτάσεις υπάρχουν! Η 
περιοχή έχει επιλεγεί, εδώ και χρόνια, να μείνει αλώ-
βητη από τις γνωστές μεθόδους αξιοποίησης με μόνο 
στόχο τα οικονομικά οφέλη. Οι εναλλακτικές μορφές 
τουρισμού και αναψυχής χωρίς άλλες επεμβάσεις 
στην φύση παρά μόνο τις απαραίτητες για τη ανάδειξή 
της, πρέπει να είναι το ζητούμενο.

Μαρία Χανιώτη, ∆ημοτική σύμβουλος

Ιατρεία
Τις τελευταίες ημέρες του Σεπτεμβρίου η λειτουργία 

των περιφερειακών ιατρείων του νησιού μας έχει ως 
εξής:

Περιφερειακό ιατρείο Νάουσας
24/9 Έφη Κραβαρίτη
26/9 Άννα Γαϊτανάρου
27/9 Μάρκος Μαλαματένιος
Περιφερειακό ιατρείο Μάρπησσας
24/9 Από 8.30 έως 11 Μάρμαρα και από 11.30 

έως 14.00 Πρόδρομος Αγγελική Σταΐνη
26/9 Αικ. Νικηφόρου
28/9 Άννα Γαϊτανάρου
Περιφερειακό ιατρείο Αγκαιριάς
25/9 Αικ. Νικηφόρου

Φεστιβάλ μελιού
Η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, στο πλαίσιο της ανάδειξης 

και προώθησης των τοπικών προϊόντων, πρόκειται να 
συμμετέχει στο 10ο φεστιβάλ μελιού και προϊόντων 
μέλισσας, που θα διεξαχθεί στο Στάδιο Ειρήνης και 
Φιλίας στον Πειραιά στις 7,8 και 9 Δεκεμβρίου 2018.

Στόχος της περιφερειακής αρχής είναι η προβολή 
και προώθηση του μελιού των νησιών μας και των 
προϊόντων μέλισσας. Καλούνται όσοι επιθυμούν να 
έχουν παρουσία μέσω της συμμετοχής τους στο περί-
πτερο που πρόκειται να μισθώσει η Π.Ν.ΑΙ., να το δη-
λώσουν έως τη Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου στην σχετική 
φόρμα που υπάρχει στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας 
Ν. Αιγαίου. 

Τέλος, για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφω-
νο 22810 82380 (Ντίνα Βλάχου), προϊσταμένη τμήμα-
τος προβολής και προώθησης αγροτικών προϊόντων 
για την περιφερειακή ενότητα Κυκλάδων.

Δημοτική 
απραξία…

Η Λαϊκή Συ-
σπείρωση Πάρου 
στις 13/9/2018 
δ η μ ο σ ι ο π ο ί η σ ε 
δελτίο Τύπου με 
τίτλο: «Δημοτική 
απραξία και σχο-
λική στέγη».

Η ανακοίνωση της Λαϊκής Συσπείρωσης έχει ως 
εξής:

«Τα προσωρινά κοντέινερς που απέκτησαν μονιμό-
τητα 10ετίας και οι λαμαρινοκατασκευές που στηρί-
ζουν τις οροφές για να μην πέσουν οι σοβάδες στα 
κεφάλια των μαθητών του Γυμνασίου Πάρου, οι νοι-
κιασμένες αίθουσες για να καλυφθούν οι ανάγκες 
Νηπιαγωγείων, Παιδικών Σταθμών και 2ου Δημοτι-
κού, η πλήρης ακινησία σχετικά με τη κατασκευή του 
νέου Γυμνασίου και την κατασκευή αιθουσών του 2ου 
Δημοτικού, συνθέτουν το σκηνικό της πραγματικότη-
τας της σχολικής στέγης στη Πάρο.

Χωρίς ντροπή και ενοχικά σύνδρομα για την τετρα-
ετή απραξία της η δημοτική αρχή, έτρεχε ασθμαίνο-
ντας τη Δευτέρα από σχολείο σε σχολείο να προλάβει 
όλους τους αγιασμούς, για να δείξει πόσο νοιάζεται 
για τη σπουδάζουσα νεολαία του νησιού μας!

Είναι επιτακτική η ανάγκη γονείς, εκπαιδευ-
τικοί και μαθητές μπροστά στην αδιαφορία της 
δημοτικής αρχής για το ζήτημα της σχολικής 
στέγης, να ορθώσουν το ανάστημα τους και να 
διεκδικήσουν το αυτονόητο.

Άλλος δρόμος δεν υπάρχει!».

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€

Τοπικές ειδήσεις - Απόψεις
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Ένα «Ελβετικό» 
σχολείο στην 
Πάρο

Η εφημερίδα των Αθηνών, «Ακρόπολις», στις 1 Απρι-
λίου 1916 μέσω του ανταποκριτή της στη Σύρο, δημο-
σιεύει τις εντυπώσεις του τότε νομάρχη Σύρου Παρα-
σκευόπουλου, από ένα ταξίδι του στην Πάρο.

«Έμεινα κατάπληκτος» -έλεγε ο νομάρχης- για κάτι 
τι μοναδικό ίσως σε όλη την Ελλάδα. Δίπλα  στο 
βυζαντινού ρυθμού ναό της Εκατονταπυλιανής, στο 
αριστούργημα αυτό της αρχιτεκτονικής τέχνης, υπάρ-
χει μια δημοτική σχολή με μοναδικό κήπο, όπου τα 
παιδιά φυτεύουν κάθε τόσο πεύκα, δέντρα, λαχανικά, 
όσπρια, καρπούς, άνθη και τα ίδια τα παιδιά ποτίζουν, 
καθαρίζουν, επιβλέπουν, περιποιούνται τον απέραντο 
κήπο με στοργή και λατρεία που ούτε επαγγελματίες 
κηπουροί μπορούν να τους μιμηθούν. 

Εκτός του κήπου υπάρχουν κυκλικές πλατείες σκια-
ζόμενες το καλοκαίρι από κληματαριές και άλλα φυτά 
και εκεί στην ύπαιθρο, γίνονται διδασκαλίες, ασκήσεις, 
συζητήσεις και τραγούδια. Εκεί μαθαίνουν ρυθμικά να 
περπατούν υπό την κρούση τυμπάνου, κρουσμένου 
από έναν μικροσκοπικό μαθητή, να τραγουδούν πα-
τριωτικά άσματα, να ψάλλουν εκκλησιαστικά. Εκεί τέ-
λος καταρτίζονται τα ευλογημένα αυτά Παριανόπου-
λα πολίτες Έλληνες, Χριστιανοί, άνθρωποι. Σε ποιόν 
οφείλεται το μοναδικό αυτό για την Ελλάδα θαύμα; 
Σ’ ένα διδάσκαλο τον Καλλίερο, διδάσκαλο όχι από 
τους νέους, τους θεωρούμενους μεταρρυθμιστικούς 
και ζωντανούς, αλλά από τους παλιούς της περασμέ-
νης γενιάς! Κι’ όμως ο Καλλίερος, αυτός με τα ασπρι-
σμένα μαλλιά, δημιουργεί στην Παροικιά γενεά υπο-
δειγματική, μια γενεά όμοια της οποίας δεν θα βρείτε 
στην Ελλάδα, παρά μόνο στις Ελβετικές πόλεις, όπου 
μέχρι βαθμού ιδανικού έχει τελειοποιηθεί η παιδαγω-
γία της μικρής ηλικίας μαθητών».

Ο νομάρχης, πρόσθετε ο ανταποκριτής, τόσο εν-
θουσιάσθηκε, ώστε σύστησε στην τότε βασίλισσα να 
γνωρίσει τον κρυμμένο αυτόν διδάσκαλο θησαυρό και 
στο υπουργείο Παιδείας, να αποκαλύψει τον φιλότιμο, 
προοδευτικό και δημιουργικό διδάσκαλο Καλλίερο, όχι 
βέβαια για να τον παρασημοφορήσει, αλλά για να τον 
χρησιμεύσει ως υπόδειγμα και κεντρί για το πλήθος 
των σοφολογιοτάτων διδασκάλων μας, οι οποίοι δεν 
κατόρθωσαν ακόμη ν’ ανοίξουν νέους ηθικούς και 
πραγματικούς ορίζοντες για τα παιδιά μας, αλλά περι-
ορίζονται ακόμη στη διδασκαλία του τύπτω – τύπτεις 
– τύπτει.         

 Πηγές: «Παριανά» τευχ.67 του Νίκου Χρ. Αλιπράντη, 
απόσπασμα από το βιβλίο «Παναγιώτης Καλλίερος, 
ένας πρωτοπόρος δάσκαλος» του Γιάγκου Αργυρό-
πουλου. 

Χριστόδουλος Α. Μαούνης

Πάρος και 
ΕΟΠΥΥ

Η ΚΟΒ Πάρου του ΚΚΕ δημοσιοποίησε 
ανακοίνωσή της στις 12/9/2018 με τίτλο: «Η 
υγεία στο έλεος της αντιλαϊκής κυβερνητικής 
πολιτικής», με αφορμή πρόβλημα που παρου-
σιάστηκε με ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ στο 
νησί μας.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:
«Άνθρωποι που πάσχουν από πολύ σοβαρές 

ασθένειες (καρκινοπάθειες, Crohn, κλπ) προ-
μηθεύονται τα πανάκριβα φάρμακα τους από 
τον ΕΟΠΥΥ. Είναι φανερό ότι στις σοβαρές 
αυτές περιπτώσεις, οι θεραπείες απαιτούν 
λήψη φαρμάκων σε συγκεκριμένους χρόνους. 

Η διαδικασία προϋποθέτει αποστολή των 
συνταγών από το ΙΚΑ στον ΕΟΠΥΥ και ακο-
λουθεί από αυτόν, η αποστολή των φαρμά-
κων. Αυτή τη διαδικασία ακολούθησε το ΙΚΑ 
Πάρου στέλνοντας τις σχετικές συνταγές στις 
10 Αυγούστου και παρά τις συνεχείς οχλήσεις 
του ΕΟΠΥΥ, από το ΙΚΑ και τους ασθενείς, η 
επικοινωνία ήταν αδύνατη αφού κανείς δεν 
απαντούσε σε κανένα τηλέφωνο!

Μετά από σχετικές καταγγελίες ασθενών, 
υπήρξε κινητοποίηση βουλευτών του ΚΚΕ, 
βρέθηκε ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ, ο οποί-
ος επικαλέστηκε  έλλειψη προσωπικού και 
άδειες εργαζομένων για την απαράδεκτη 
αυτή κατάσταση. Μετά την παρέμβαση του 
ΚΚΕ, κάποια από τα φάρμακα- όχι όλα- ήρθαν 
τέλος Αυγούστου.

Τι κι αν οι εργαζόμενοι και οι αυτοαπασχο-
λούμενοι χρυσοπληρώνουν με τις ασφαλι-
στικές τους εισφορές συντάξεις και κλάδο 
υγείας; Η κατάσταση φυσικά αυτή είναι το 
επακόλουθο της αντιλαϊκής πολιτικής των 
κυβερνήσεων του παρελθόντος και της  υπο-
ταγής τους στη πολιτική των δανειστών, της 
ΕΕ και του μεγάλου κεφαλαίου, πολιτική που 
ακολουθεί πιστά  η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, 
που πρέπει σήμερα  να εξασφαλίσει τα περί-
φημα πλεονάσματα του 3,5% πετσοκόβοντας 
πόρους για τις λαϊκές ανάγκες.

Ο λαός μας αξιοποιώντας την καθη-
μερινή του εμπειρία, πρέπει να συνει-
δητοποιήσει ότι αυτή η πολιτική δεν 
φτιασιδώνεται αλλά με τη λαϊκή θέληση 
ανατρέπεται».

παριανές μνήμες
 του Χριστόδουλου Μαούνη

Παναγιώτης 
Αναστ. 
Καλλίερος

Γεννήθηκε στην Παροικιά το 1861. Ο πατέρας 
του Αναστάσιος, δάσκαλος κι’ εκείνος, καλλιερ-
γημένη προσωπικότητα με ιδιαίτερη ενασχόληση 
στη βυζαντινή μουσική. Έτσι ο Παναγιώτης, πήρε 
την πρώτη μόρφωση από τον πατέρα του, ζώ-
ντας μέσα σε μια πνευματική ατμόσφαιρα, που 
ευνόησαν την διαμόρφωση και την ανάπτυξη της 
προσωπικότητας του. 

Το 1880 σε ηλικία 19 χρόνων, ο Καλλίερος 
πήρε από το Διδασκαλείο Αθηνών, το δίπλωμα 
του δημοδιδασκάλου. Υπηρέτησε τη δημοτική 
εκπαίδευση μέχρι το 1917 με πάθος τα ιδανικά 
του. Σεμνός, ηθικός, ακάματος, ασυμβίβαστος, 
σμίλεψε τις ψυχές τόσων παιδιών αφήνοντας 
ανεξίτηλη τη σφραγίδα της προσωπικότητας του. 

Αυτό που έκανε τον Καλλίερο να ξεχωρίζει απ’ 
όλους τους δασκάλους της εποχής του ήταν το 
σύστημα με το οποίο εργαζόταν και εφάρμοζε 
τις ιδέες του. Σε μια εποχή που το σχολείο έδινε 
ξερές μονάχα γνώσεις στους μαθητές, εκείνος 
εντελώς πρωτοποριακά, έδινε ιδιαίτερη σημα-
σία στην ηθική, στην ψυχική αγωγή των παιδιών, 
παράλληλα με την πνευματική και την σωματική 
αγωγή.

Την εποχή που ήθελε τον παιδαγωγό αυστηρό 
και απλησίαστο, ο Καλλίερος γεννημένος παιδα-
γωγός, με το ανοικτό μυαλό του, ήθελε τα παι-
διά να ζουν με τους δασκάλους και οι δάσκαλοι 
να ζουν τη ζωή των παιδιών, τα ενδιαφέροντας 
τους, τις χαρές και τις λύπες τους. Η συνεργασία 
του σχολείου με την οικογένεια ήταν η βασική 
του αρχή, στον κοινό σκοπό, για τη σωστή δια-
παιδαγώγηση των παιδιών. Πέθανε στην Πάρο 
στις 19 Σεπτεμβρίου 1937.  

(πηγές «Παριανά» τευχ.123, άρθρο του Πανα-
γιώτη Πατέλλη).

Η οδός του ξεκινάει από την πλατεία «Ζωοδό-
χου Πηγής», έως την οδό «Πιέρρου Καλακώνα».

Χριστόδουλος Μαούνης 
Μέλος της επιτροπής  

ονοματοδοσίας Παροικιάς

Ο δρόµος είχε
τη δική του ιστορία

Απόψεις 
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«Λογοθεραπεία; Μικρό 
είναι ακόμα το παιδί… 
Δε χρειάζεται!»

 Πόσο συχνά έχει τύχει να ακούσουμε εκφράσεις όπως η παραπάνω τόσο από ανθρώπους 
του συγγενικού όσο και του φιλικού μας περιβάλλοντος; Πότε θα ήταν καλό να λάβουμε 
σοβαρά υπόψιν μας κάποια σημάδια που μας δίνει το ίδιο το παιδί και πότε όχι;

«Κι εγώ όταν ήμουν παιδί δεν έλεγα το ρ»
Η ηλικία κατάκτησης του φωνήματος ρ είναι το 6ο έτος, λίγο πριν την έναρξη 

του δημοτικού σχολείου. Ωστόσο η αποκατάσταση του μπορεί να πραγματοποιηθεί 
επιτυχώς και νωρίτερα στην ηλικία των 4,5 ετών.

«Τα αγόρια αργούν να μιλήσουν. Και ο αδερφός του μίλησε κάπως 
αργά»

Σύμφωνα με έρευνες, τα αγόρια καθυστερούν να μιλήσουν συγκριτικά με τα κο-
ρίτσια. Κάτι τέτοιο όμως δε δικαιολογεί καθυστερήσεις στην ομιλία παιδιών που 
έχουν προσπελάσει τα 2,5 έτη και οδεύουν για τα 3.

«Είναι χαριτωμένο έτσι όπως μιλάει. Εμείς το καταλαβαίνουμε»
Πολλές φορές ακούγεται χαριτωμένο. Ωστόσο, όταν ένα παιδί φτάσει τα 4 έτη και 

η ομιλία του γίνεται αντιληπτή μόνο από τους γονείς του, αυτό αποτελεί έναν λόγο 
που θα πρέπει να μας προβληματίζει.

«Είναι ντροπαλό. Δε μιλάει μπροστά σε ξένους»
Όταν ένα παιδί αντιλαμβάνεται τις δυσκολίες ή τα ελλείμματά του, έχει χαμηλή 

αυτοπεποίηθηση, αποσύρεται, απομονώνεται απο τους γύρω του και συχνά κλείνε-
ται στον ευτό του.

«Κολλάει όταν μιλάει αλλά δεν είναι κάτι! Θα περάσει από μόνο του!»
Πέντε στα εκατό παιδιά αντιμετωπίζουν διαταραχή στη ροή της ομιλίας (π.χ. τραυ-

λισμός). Ένα φαινομενικά αθώο «κόλλημα» του παιδιού, ίσως να είναι η πρώτη έν-
δειξη έναρξης της διαταραχής.

«Μικρό είναι ακόμα για λογοθεραπεία. Δεν χρειάζεται!»
Όσο πιο έγκαιρα εντοπιστούν και διαγνωστούν οι δυσκολίες ενός παιδιού, τόσο 

πιο αποτελεσματική και άμεση είναι η αποκατάσταση.
«Μιλάει σαν μωρό. Κάνει όπως το αδερφάκι του»
Ορισμένες φορές ίσως και να συμβαίνει. Η γέννηση και ο ερχομός, ωστόσο, ενός 

μικρότερου παιδιού, δεν ευθύνεται για την καθυστέρηση στην ομιλία ή δυσκολία 
στην άρθρωση.

«Παλιά που δεν υπήρχε η λογοθεραπεία, πώς μεγάλωναν τα παιδιά;»
Η επιστήμη της λογοθεραπείας έκανε την εμφάνισή της στην Ελλάδα τις τελευταί-

ες δεκαετίες. Η διάδοσή της έχει αφυπνίσει πολλούς γονείς, καταφέρνοντας ταυτό-
χρονα να απενοχοποιήσει πιθανές δυσκολίες τις οποίες κάποτε αγνοούσαν.

Η αποδοχή ενός παιδιού που αντιμετωπίζει προβλήματα λόγου και ομιλίας απο-
τελεί το πρώτο και σημαντικότερο βήμα που μπορούμε να κάνουμε ως γονείς για 
να το βοηθήσουμε. Η έγκαιρη αξιολόγηση και η πρώιμη παρέμβαση της γλωσσικής 
καθυστέρησης αποτελεί το Α και το Ω για την μετέπειτα πορεία και εξέλιξή του. 
Ο εξειδικευμένος λογοθεραπευτής, με την χρήση του σωστού θεραπευτικού προ-
γράμματος, την σωστή καθοδήγηση των γονέων και την μεταξύ τους συνεργασία, 
μπορεί να βοηθήσει το παιδί να βελτιώσει και, τελικά, να αποκαταστήσει τον λόγο 
ή την ομιλία του, αποφεύγοντας, σε αρκετές περιπτώσεις μελλοντικά προβλήματα 
ψυχοκοινωνικής ένταξής του.

Πυραλεμίδης Στέργιος – Λογοθεραπευτής NDT 
Μέλος ΣΕΛΛΕ και ΕΕΝΑ

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

»

»

»

»

»
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- Παραμείνετε ήρεμοι. Θυμηθείτε, ότι τα παι-
διά μαθαίνουν μέσω της παρατήρησης των γονέων/
φροντιστών τους ή άλλων σημαντικών ενηλίκων. Το 
παιδί σας θα αναζητήσει σε εσάς στοιχεία για το πώς 
να αντιδράσει. Είναι εντάξει για τα παιδιά να βλέπουν 
τους ενήλικους να είναι θλιμμένοι ή να κλαίνε, αλλά 
προσπαθήστε να δώσετε περισσότερες εξηγήσεις στο 
παιδί σας, αν έχετε εξαιρετικά έντονα συναισθήματα ή 
αντιδράσεις.

- Καθησυχάστε το παιδί σας. Στο τέλος της συ-
ζήτησής σας, αλλά και όποτε είναι απαραίτητο, διαβε-
βαιώστε το παιδί σας, ότι θα κάνετε ό,τι περνά από το 
χέρι σας για να είναι ασφαλές και ό,τι θα το προσέ-
χετε. Επίσης, ενημερώστε το, ότι θα είστε διαθέσιμοι 
να απαντήσετε όποια ερώτηση έχει ή να συζητήσετε 
και πάλι το θέμα στο μέλλον. Επιβεβαιώστε του ότι 
το αγαπάτε. Είναι, τέλος, σημαντικό να εξετάσετε τα 
σχέδια της οικογένειάς σας για την αντιμετώπιση σχε-
τικών κρίσεων.

- Αποφύγετε τις μη ρεαλιστικές υποσχέσεις. 

Προσπαθήστε να είστε καθησυχαστικοί, αλλά μη δίνε-
τε υποσχέσεις, που δεν είναι ρεαλιστικές ή δεν είστε 
σε θέση να πραγματοποιήσετε. Σκεφτείτε, ότι το γεγο-
νός αυτό μπορεί να είναι μία ευκαιρία να δείξετε στα 
παιδιά, ότι, όταν κάτι τρομαχτικό συμβαίνει, υπάρχουν 
άνθρωποι, που μπορούν να βοηθήσουν.

- Περιορίστε την έκθεση στα Μέσα Μαζικής 
Ενημέρωσης. Μην επιτρέπετε στα μικρά παιδιά να 
βλέπουν ή να ακούν κατ’ επανάληψη τη μετάδοση του 
γεγονότος. Ακόμα κι αν το μικρό σας παιδί φαίνεται 
απορροφημένο από το παιχνίδι, είναι πολύ πιθανό να 
γνωρίζει τι παρακολουθείτε – και μπορεί να μπερδευ-
τεί ή να αναστατωθεί. Τα μεγαλύτερα παιδιά μπορεί 
να θέλουν να μάθουν περισσότερα για ένα καταστρο-
φικό γεγονός διαβάζοντας ή βλέποντας τηλεόραση. 
Ωστόσο, εάν γνωρίζετε τα γεγονότα, αποφύγετε τους 
επαναλαμβανόμενους κύκλους πληροφοριών. Η συνε-
χής έκθεση στην κάλυψη ενός τραυματικού γεγονότος 
μπορεί να αυξήσει το άγχος.

- Αποφύγετε να αποδώσετε ευθύνες. Αν ένα 

συμβάν προκλήθηκε από ανθρώπινη βία ή λάθος, προ-
σπαθήστε να είστε προσεκτικοί και να μην ενοχοποιεί-
τε μία εθνική ή φυλετική ομάδα, ή άτομα, που πιθανά 
αντιμετωπίζουν ψυχικές δυσκολίες.

- Διατηρήστε την καθημερινή ρουτίνα. Για να 
δώσετε στο παιδί σας την αίσθηση της κανονικότητας, 
προσπαθήστε να διατηρήσετε τη συνήθη ρουτίνα ως 
προς την ώρα φαγητού, διαβάσματος και ύπνου.

- Περάστε περισσότερο χρόνο μαζί. Μία με-
γαλύτερη προσοχή μπορεί να ενισχύσει την αίσθηση 
ασφάλειας του παιδιού σας σε ιδιαίτερες συνθήκες. 
Περάστε λίγο περισσότερο χρόνο για να διαβάσετε 
στο παιδί σας βιβλία, να το ετοιμάσετε για ύπνο, και 
δώστε μεγαλύτερη έμφαση στη σωματική εγγύτητα 
με περισσότερες αγκαλιές και χάδια. Εάν το παιδί σας 
έχει πρόβλημα με τον ύπνο, αφήστε το να κοιμάται με 
ένα φως αναμμένο ή παραμείνετε μαζί του έως ότου 
αποκοιμηθεί.

- Ενθαρρύνετε την έκφραση συναισθημάτων. 
Εξηγήστε στο παιδί σας, ότι είναι λογικό να νιώθει 
αναστατωμένο ή να έχει την ανάγκη να κλάψει, δεδο-
μένου του καταστροφικού γεγονότος. Προτρέψτε το 
να γράψει ή να ζωγραφίσει για αυτά που αισθάνεται ή 
σκέφτεται. Η σωματική δραστηριότητα, επίσης, μπορεί 
να αποτελεί μία διέξοδο για τα έντονα συναισθήμα-
τα ή την αναστάτωση. Εάν το παιδί σας έχει εκρήξεις 
θυμού ή εναντιωματικές συμπεριφορές, εξηγήστε του, 
ότι καταλαβαίνετε τη δυσκολία του να εκφράσει αυτά, 
που νιώθει, και δώστε εναλλακτικούς τρόπους έκφρα-
σης ή αντιμετώπισης.

Τι άλλο μπορώ να κάνω;
Το να συζητά κανείς και να βιώνει δύσκολα νέα για 

καταστροφικά γεγονότα μπορεί να είναι εξουθενωτι-
κό. Μην ξεχνάτε να φροντίζετε τον εαυτό σας.

Αναζητώντας επαγγελματική βοήθεια
Οι παραπάνω στρατηγικές μπορούν να σας βοηθή-

σουν να συζητήσετε με τα παιδιά σας για ένα τραυμα-
τικό συμβάν και να τα διαχειριστείτε με έναν καταλλη-
λότερο τρόπο.

Εάν σκέφτεστε ότι αδυνατείτε να κάνετε κάτι άλλο, 
νιώθετε δυσφορία ή το παιδί σας εμφανίζει επίμονα 
σημάδια ψυχικής δυσκολίας για περισσότερες από 
δύο εβδομάδες, θα ήταν σκόπιμο να ζητήσετε βοήθεια 
από κάποιον ειδικό ψυχικής υγείας (Κλινικό Ψυχολόγο, 
Παιδοψυχίατρο/Ψυχίατρο).

Αναστάσιος Νταλαχάνης, MSc, PhD(c) 
Κλινικός ψυχολόγος - ΕΠΑΨΥ

Βοηθώντας το παιδί να 
ανταπεξέλθει της είδησης 
καταστροφικού γεγονότος

ΠΑΡΟΙΚΙΑ
ΤΗΛ.: 22840 21333

O12 UNITED COLORS
OF BENETTON

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

Άποψη
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Στο στόχαστρο της ηγεσίας του υπουργείου Παιδεί-
ας έχουν μπει τα φιλολογικά μαθήματα μέσα από τον 
περιορισμό όχι μονό των διδακτικών ωρών (Λογοτε-
χνία), απαλοιφή εξέτασης μετάφρασης διδαγμένου 
κειμένου από τα Αρχαία Ελληνικά προσανατολισμού 
αλλά και την κατάργηση των Λατινικών.

Θα μπορούσα να γράφω σελίδες επιχειρηματολο-
γώντας για την αναγκαιότητα της διδασκαλίας των 
ανθρωπιστικών σπουδών στη δευτεροβάθμια εκπαί-
δευση, όχι κινούμενη συντεχνιακά, γιατί ανήκω στον 
κλάδο των φιλόλογων, αλλά εμφορούμενη από μια 
γνήσια αγάπη προς το αντικείμενο που έχω σπουδά-
σει και διδάσκω αλλά κυρίως γιατί γνωρίζω ότι χωρίς 
ανθρωπιστική παιδεία δεν μπορεί να αναπτυχθεί ούτε 
κρίση ούτε αντίληψη και κυρίως ευαισθησία κι ανθρω-
πιά που τόσο ανάγκη έχει ο σύγχρονος κόσμος μας σε 
μια εποχή απολύτως τεχνοκρατική.

Αναμφίβολα χρειάζονται αλλαγές ρηξικέλευθες στα 
αναλυτικά προγράμματα τόσο του Γυμνασίου όσο 
βέβαια και του Λυκείου, Γενικού κι Επαγγελματικού. 
Όμως δεν σημαίνει όταν πονάει χέρι κόβω χέρι, τα-
κτική μάλλον που υιοθετεί το υπουργείο Παιδείας. 
Θα σταθώ μόνο σε αυτό, ότι τα Λατινικά μπορεί να 
είναι μια νεκρή γλώσσα αλλά αποτελεί τη βάση των 
περισσοτέρων ευρωπαϊκών γλωσσών, ορολογίες χρη-
σιμοποιούνται στη Νομική, φαρμακευτική και πολλές 
άλλες επιστήμες. Άλλωστε η προσπάθεια να διακλα-
δώσεις τη μνήμη, να ανιχνεύσεις συγγένειες, να βρεις 
ετυμολογίες, να κάνεις γλωσσικά άλματα είναι μια 
νοητική άσκηση υψηλών προδιαγραφών που ευρύνει 
πνεύμα, φαντασία, κρίση και μνήμη.

Δε θα μπορούσα να μη παρατηρήσω τη σιωπή της 
Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων, για όλα αυτά που 
συμβαίνουν αλλά, όπως φαίνεται καταγίνεται με άλλα 
περισσότερο σοβαρά θέματα κι ο ρόλος της περιορί-
ζεται μόνο στο να σχολιάζει την ευκολία ή τη δυσκολία 
των θεμάτων στις Πανελλήνιες. Θυμάμαι, όταν δίδα-
σκα Αρχαία ελληνικά στη Γ’ Δέσμη, το μάθημα ήταν 8 
ώρες, χρόνος επαρκής για να γίνει διδασκαλία ποιοτι-
κή σε εξαίρετα κείμενα της Αρχαίας Ελληνικής Γραμ-
ματείας, όπως ο Οιδίποδας Τύραννος κι ο Επιτάφιος 
του Θουκυδίδη. 

Μετά ήρθε η μεταρρύθμιση Αρσένη που έφερε τα 
πάνω κάτω στο χώρο μας, τραυματίζοντας ανεξίτηλα 
μια ολόκληρη γενιά. Αυστηρή, ανηλεής, αντιπαιδαγω-
γική για εφηβικές ψυχές των 16-18 χρόνων, που ζού-
σαν υπό κράτους φόβου βλέποντας να αποτυγχάνουν 
και πολλές φορές να μένουν και στην ίδια τάξη ενώ 
κατέβαλλαν τεράστιες προσπάθειες και χρήματα για 
προπαρασκευή. Ακολούθησαν από τότε πολλά εγχει-
ρήματα με στόχο πάντα το εξεταστικό και την πρόσβα-
ση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Η σημερινή ηγεσία του υπουργείου προβαίνει σε αλ-
λαγές (και τις ανακοινώνει λίγες μέρες πριν αρχίσει 
η σχολική χρονιά) στον τρόπο εξέτασης των Αρχαίων 
Ελληνικών, με την κατάργηση της μετάφρασης από το 
Διδαγμένο κείμενο με το ψευδεπίγραφο επιχείρημα να 
περιοριστεί η αποστήθιση, δηλαδή η απομνημόνευση. 
Είναι γνωστό τοις πάσι, ότι η απομνημόνευση είναι βα-
σική νοητική λειτουργία, απαραίτητη σε όλα σχεδόν 
τα μαθήματα. Απομνημόνευση χρειάζεται και στους 

τύπους της φυσικής, της χημείας, των μαθηματικών· 
κι εμείς για να διδάξουμε, απομνημονεύουμε, όπως 
και οι δικηγόροι για να αγορεύσουν στα δικαστήρια, 
οι πολιτικοί για να ρητορεύσουν και να ασκήσουν την 
τέχνη της πειθούς, οι ηθοποιοί για υποδυθούν ρόλους 
κ.ο.κ. Η τέχνη της απομνημόνευσης οξύνει τις νοητικές 
λειτουργίες, ακονίζει το μυαλό όπως έχει πει κι ο φι-
λόσοφος Ουμπέρτο Έκο.

Για άλλους λόγους, όπως φαίνεται, μάς θέλουν οι 
κυβερνώντες χωρίς μνήμη…δεν θέλουν να θυμόμαστε 
τα ατοπήματά τους που είναι ουκ ολίγα… Η μνήμη συ-
ντηρεί το παρελθόν μέσα από το παρόν και κανείς δεν 
μπορεί να πορευτεί με ασφάλεια κι επιτυχία στο μέλ-
λον χωρίς αυτήν γιατί πολύ απλά η μνήμη είναι φορέ-
ας του πολιτισμού και της ανθρωπότητας

Συλλήβδην, ελλείψεις και παθογένειες παρουσιάζει 
πολλές το εκπαιδευτικό μας σύστημα, αλλά για να θε-
ραπευτεί χρειάζεται πρώτα από όλα γενναιότητα και 
βούληση, αλλά όπως φαίνεται η υπάρχουσα κυβέρνη-
ση κι η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας διακατέχονται 
από έλλειψη αμφοτέρων…

Ιφιγένεια Χατζηγεωργίου
Πρόεδρος ∆ΗΜ. Τ.Ο. Ν∆ Πάρου Αντιπάρου

Το υπουργείο Παιδείας παίζει 
με την παιδεία…

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

Άποψη
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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.

ΑΓΚΑΙΡΙΑ, πωλείται ανεξάρτητη 

παραδοσιακή πολυτελής πλήρως 

επιπλωµένη και εξοπλισµένη οικία σε 

µικρό συγκρότηµα 4 κατοικιών, 53 

τ.µ., 1ος όροφος, βεράντα 52 τ.µ., θέα 

θάλασσα, Φάραγγα, Αλυκή, Αντίπαρο. 

Ευάερο, ευήλιο, µαρµάρινο δάπεδο, 

2/πλα τζάµια, ιδιωτικό πάρκινγκ, 1 

Υ/∆ µε A/C, WC µε πλυντήριο ρούχων, 

σαλόνι – κουζίνα, τζάκι. Τιµή: 120.000 

ευρώ. Real Estare C. P. Pappas, 6938 

501 807, 22840 28777

ΛΕΥΚΕΣ, πωλούνται 1) Αγροτεµάχιο 

7.700 τ.µ. µε πανοραµική θεά, Άγιοι 

Ακίνδυνοι τοποθεσία Κονόµος, µε 

πηγάδι, 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. 

Τηλ: Real Estare C. P. Pappas, 6938 

501 807, 22840 28777

ΛΕΥΚΕΣ ΠΑΡΟΥ, πωλούνται κτίσµα-

τα 137,57 τ.µ., πρώην οινοποιείο και 

αποστακτήριο σούµας, πατητήρια, 

δεξαµενές, λάντζες, κήπος 188,56 

τ.µ. µε λεµονιές και πηγάδι. Τηλ. 

επικοινωνίας: 22840 51441

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

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

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 – ΠΛΑΤΕΙΑ ΖΩΟ∆ΟΧΟΥ 

ΠΗΓΗΣ, ενοικιάζεται ισόγειο γωνιακό 

κατάστηµα 40 τ.µ. Τηλ. για πληροφο-

ρίες: 6977 407 532, 6974 362 246. 

ΜΑΡΠΗΣΣΑ – ΜΥΛΟΙ, ενοικιάζεται 

ισόγειο γωνιακό κατάστηµα 88 τ.µ. 

στην πλατεία των Μύλων. Τηλ. 6977 

407 532

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

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

ΖΕΥΓΑΡΙ ζητείται για δουλειά σε εστι-

ατόριο στη Γερµανία,  άντρας για γύρο 

ψήστης και η γυναίκα σαλάτες λάντζα. 

Μισθός ικανοποιητικός µε ασφά-

λιση, οικογενειακή επιχείρηση. Για 

περαιτέρω πληροφορίες θα είµαστε 

στην Πάρο µέχρι τις 24 Σεπτεµβρίου 

στον Λογαρά, ξενοδοχείο Φυσιλάνης. 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε για να 

βρεθούµε και να συζητήσουµε τα 

υπόλοιπα. Τηλ. για πληροφορίες: 

0049 176 207 491 24

ΠΩΛΗΤΗΣ ΑΝ∆ΡΑΣ ζητείται έως 

30 ετών , για µόνιµη εργασία στο 

κατάστηµα ΗΛΕΚΤΡΟΥ∆ΡΑΥΛΙΚΗ. 

Απαραίτητη η γνώση αγγλικών. Τηλ. 

22840-51908

ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ ζητείται για µόνιµη 

εργασία. Τηλ. για πληροφορίες: 6944 

763 186

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητείται για το ξενο-

δοχείο Senia στη Νάουσα, για µέχρι 

τέλος Οκτωβρίου. Άµεση πρόσληψη. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6974 321 

980

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται από αρτοποιείο 

στην Παροικιά, µε γνώσεις καφέ. Τηλ. 

για πληροφορίες: 6974 36 4045

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

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 

παραδίδονται από απόφοιτο του 

µαθηµατικού Αθηνών µε προϋπηρε-

σία σε σχολείο στην Ιταλία. Τηλέφωνο: 

6936 244 226

∆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€

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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Συγχαρητήρια 
από ΕΠΑ.Λ.

Ο διευθυντής και ο σύλλογος διδασκόντων του 
ΕΠΑ.Λ. Πάρου συγχαίρουν τους μαθητές του σχολείου 
οι οποίοι πέτυχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις 2018.

Συγκεκριμένα, από τους 19 μαθητές του σχολείου 
που υπέβαλαν μηχανογραφικό δελτίο, πέτυχαν την ει-
σαγωγή τους οι 13. Οι 5 από αυτούς σε πανεπιστημια-
κές σχολές και οι υπόλοιποι 8 σε σχολές των ΑΤΕΙ. Το 
ποσοστό επιτυχίας είναι 70%.

Ευχόμαστε καλή συνέχεια στις σπουδές τους.

Συγκεκριμένα, τρεις μαθητές του τομέα Πληροφο-
ρικής που ολοκλήρωσαν τη Β’ τάξη έκαναν εγγραφή 
όλοι στην ίδια ειδικότητα της Γ’ τάξης, όμως μέχρι σή-
μερα δεν υπάρχει έγκρισης της ειδικότητας αυτής! Στη 
συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπάρχει κάποια άλλη 
επιλογή, οπότε ουσιαστικά οι μαθητές οδηγού-
νται στην εγκατάλειψη του σχολείου ή σε με-
τανάστευση σε άλλο σχολείο, εκτός Πάρου! 

Σε σχετική ανακοίνωση της ΕΛΜΕ Πάρου – 
Αντιπάρου για το παραπάνω γεγονός σημειώνεται: 
«Είναι λοιπόν απαραίτητο να υπάρξει, κατ’ εξαίρεση, 
έγκριση λειτουργίας της συγκεκριμένης ειδικότητας 
προκειμένου οι μαθητές να ολοκληρώσουν απρόσκο-
πτα τις σπουδές τους. Επισημαίνουμε τα εξής:

1. Οι μαθητές βρίσκονται στην Γ’ τάξη και δεν έχουν 
εναλλακτική επιλογή. Η φεύγουν από το νησί ή στα-
ματάνε το σχολείο.

2. Ο συγκεκριμένος τομέας πέρυσι λειτούργησε κα-
νονικά στην Β λυκείου (χωρίς δηλαδή κατ; εξαίρεση 
έγκριση) και το πρόβλημα δημιουργήθηκε στην πο-
ρεία επειδή αρκετοί μαθητές για διάφορους λόγους 
εγκατέλειψαν τις σπουδές τους.

3. Το σχολείο δεν χρειάζεται επιπλέον προσωπικό 
για να λειτουργήσει η συγκεκριμένη ειδικότητα.

Το αποτέλεσμα είναι πως ενώ έχουν ξεκινήσει τα 
μαθήματα  μαθητές του σχολείου και οι οικογένειές 
τους καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο δρό-
μους: Να εγκαταλείψουν το σχολείο, ή να μετανα-
στεύσουν προκειμένου να συνεχίσουν τη φοίτηση 
τους! Εν έτει 2018, με τη διακήρυξη της Νέας Αρχής 
για τα ΕΠΑΛ, αυτή η προοπτική είναι τουλάχιστον πα-
ράλογη! Εκτός του ότι καταστρατηγείται η έννοια της 
νησιωτικότητας, οι μαθητές της νησιών αλλά και των 
απομακρυσμένων ηπειρωτικών περιοχών εξακολου-
θούν να νιώθουν παιδιά περιφρονημένα από το κρά-
τος. Υπενθυμίζουμε πως στο παρελθόν και άλλοι 
μαθητές έχασαν σχολικές χρονιές για τον ίδιο 
λόγο!

Καλούμε τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Κυκλάδων, την Περιφερειακή Διεύθυνση 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Νοτίου Αιγαίου και την Διεύθυνση Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, να κάνουν άμεσα όλες τις απαραίτη-
τες ενέργειες ώστε να λειτουργήσει η συγκεκριμένη 
ειδικότητα. Καλούμε όλους τους υπεύθυνους φορείς 
να δώσουν τέλος στην αγωνία των μαθητών για το 

μέλλον τους».

Αναφορά ΚΚΕ στη Βουλή
Υπό τον τίτλο: «Να μην κλείσει κανένα τμήμα του 

ΕΠΑΛ», η Κ.Ο.Β. Πάρου του ΚΚΕ αναφέρει με δελτίο 
τύπου στις 17/9/2018:

«Με αφορμή το γεγονός ότι δεν υπάρχει μέχρι σή-
μερα έγκριση της ειδικότητας Πληροφορικής στην Γ’ 
τάξη του ΕΠΑΛ Πάρου, οι βουλευτές Σταύρος Τάσσος, 
Διαμάντω Μανωλάκου και Μανώλης Συντυχάκης κα-
τέθεσαν ΑΝΑΦΟΡΑ για τον υπουργό Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, το κείμενο της ΕΛΜΕ 
Πάρου – Αντιπάρου με το οποίο ζητείται να γίνουν 
όλες οι απαραίτητες ενέργειες, ώστε να λειτουργήσει 
η ειδικότητα Πληροφορικής στην Γ’ τάξη του ΕΠΑΛ 
Πάρου.

Πρέπει να επισημάνουμε ότι η κατάσταση αυτή, δεν 
είναι «προνόμιο» του ΕΠΑΛ Πάρου, αφού πανελλαδι-
κά αποκλείονται εκατοντάδες μαθητές από το αντικεί-
μενο που επιθυμούν λόγω μη έγκρισης των ολιγομε-
λών τμημάτων. Το Υπουργείο μέχρι στιγμής δεν έχει 
δεσμευτεί για την επίλυση αυτού του προβλήματος.

- Άμεσα το υπουργείο να ανακαλέσει την απα-
ράδεκτη οδηγία.

- Να ανοίξουν όλα τα τμήματα, ώστε να μπορεί 
να γραφτούν εκατοντάδες μαθητές που αγωνι-
ούν για το μέλλον τους. 

- Οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές και οι γονείς να 
αγωνιστούν, ώστε να μην αποκλειστεί κανένας 
μαθητής από το αντικείμενο που επιθυμεί, να 
μην κλείσει κανένα ολιγομελές τμήμα».

Παρέμβαση Κ. Μπιζά
Για το θέμα των μαθητών του ΕΠΑΛ παρέμβαση 

έκανε και ο έπαρχος Π.Ε. Πάρου, Κ. Μπιζάς. Ο κ. 
Μπιζάς σε επιστολή του προς το υπουργείο Παιδείας, 
μεταξύ άλλων αναφέρει:

«[…] Το ΕΠΑΛ Πάρου είναι το μοναδικό σχολείο τε-
χνικής εκπαίδευσης για τα παιδιά της Πάρου και της 
Αντιπάρου. Είναι προφανές ότι η μη έγκριση λειτουρ-
γίας της  παραπάνω ειδικότητας καταστρατηγεί την 
ισότιμη συμμετοχή των παιδιών της πατρίδας μας 
στη δημόσια παιδεία.

Η ΕΛΜΕ ΠΑΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ με το αρ. πρωτ. 
2/12-09-2018 έγγραφο της καλεί τη Διεύθυνση 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, την Περιφερειακή 
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης Νοτίου Αιγαίου και τη Διεύθυνση Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων, να κάνουν άμεσα 
όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να λειτουργήσει 
η συγκεκριμένη ειδικότητα.

Κύριε υπουργέ,
Επειδή αντιλαμβάνεστε την άνιση και άδικη μετα-

χείριση που αντιμετωπίζονται οι μαθητές του ΕΠΑΛ 
Πάρου έχετε συνταγματική υποχρέωση στο πλαίσιο 
της νησιωτικότητας να επιλύσετε άμεσα το παραπά-
νω θέμα με όποιον τρόπο κρίνετε κατάλληλο και νό-
μιμο».

ΝΔ
Για το ίδιο θέμα, η δημοτική τοπική οργάνωση 

ΝΔ Πάρου Αντιπάρου αναφέρει μεταξύ άλλων σε 
σχετικό δελτίο τύπου:

«[…] Με τέτοιες ενέργειες ακυρώνεται στην πράξη 
η ισότητα στις ευκαιρίες εκπαίδευσης, αποδομείται το 
Δημόσιο σχολείο, η τεχνική εκπαίδευση, πλήττεται η 
δημοκρατία. Με την απόφαση αυτή ουσιαστικά εξα-
ναγκάζονται οι μαθητές ή να αλλάξουν σχολικό περι-
βάλλον, ή στην απευκταία περίπτωση να διακόψουν 
το σχολείο αυξάνοντας τη μαθητική διαρροή με τις 
όποιες αρνητικές συνέπειες. Με λίγα λόγια ενώ μέχρι 
τώρα γνωρίζαμε πως η αλλαγή σχολικού περιβάλλο-
ντος οφειλόταν σε προσωπικούς λόγους ή αφορούσε 
σε παραβατική συμπεριφορά μαθητών θα επιβάλλε-
ται πλέον από την Πολιτεία.

Και οι πλέον ανίδεοι στα εκπαιδευτικά δρώμενα 
αντιλαμβάνονται ότι Τεχνική Εκπαίδευση δεν μπορεί 
να διδαχθεί υποτυπωδώς στο διάστημα αυτό, πόσο 
μάλλον για πλήρη Τεχνική Εκπαίδευση, σε ορισμένες 
ειδικότητες. Οι μεθοδεύσεις του Υπουργείου Παιδεί-
ας υπονομεύουν την Επαγγελματική Εκπαίδευση στη 
χώρα μας, περιθωριοποιούν μαθητές, στοχοποιούν 
εκπαιδευτικούς (δημιουργώντας εκπαιδευτικά πλε-
ονάσματα) αποδυναμώνουν το Δημόσιο χαρακτήρα 
της Παιδείας, ροκανίζουν τη Δημοκρατία (…).

Η νησιωτικότητα βάλλεται για άλλη μια φορά, πρώ-
τα με την κατάργηση του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ, 
και τώρα με τη μη έγκριση λειτουργίας (κατάργηση 
ουσιαστικά) του Τομέα Πληροφορικής στο ΕΠΑ.Λ Πά-
ρου. Κατακτήσεις χρόνων καταργούνται με συνοπτι-
κές διαδικασίες μέσα σε μια λογιστική τεχνική. 

Εμείς ενώνουμε τη φωνή μας με τη φωνή των 
εκπαιδευτικών, των μαθητών, των γονέων και των 
αρχών του νησιού μας και ζητούμε να λειτουργήσει 
ο Τομέας Πληροφορικής της Γ’ Τάξης, προκειμένου 
να ολοκληρώσουν οι μαθητές τη φοίτησή τους στο 
ΕΠΑ.Λ Πάρου, που αποτελεί τη μοναδική σύγχρονη 
Επαγγελματική σχολική Μονάδα στα δύο νησιά, Πάρο 
και Αντίπαρο».

Κίνδυνος για μαθητές 
του ΕΠΑΛ
Με  την έναρξη του νέου σχολικού έτους, εμφανίστηκε ένα σημαντικό πρόβλημα 
στη συγκρότηση των τμημάτων των μαθητών του ΕΠΑΛ Πάρου, του μοναδικού 
τεχνικού σχολείου στο νησί.
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Ήττες
Με ήττες ξεκίνησαν τις υποχρεώσεις τους οι Παρια-

νές ομάδες για το πρωτάθλημα Κ-16 της ΕΠΣ Κυκλά-

δων.

Πιο συγκεκριμένα ο Μαρπησσαϊκός ηττήθηκε 2-1 

στο γήπεδο των Μαρμάρων από τον Παμμηλιακό.

Η ομάδα της Μάρπησσας, που ξεκίνησε τον αγώνα 

της με τους: Σπανό, Κιοσέ, Ντζουμανίκα, Ρηγόπουλο, 

Φραντζή, Ζουμή, Αποστολόπουλο, Εσάι, Πατέλη, Πα-

ντελαίο και Γούλα, φάνηκε να ελέγχει τον αγώνα στο 

πρώτο ημίχρονο, αν και δεν μπόρεσε να πετύχει κάποιο 

τέρμα. Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν φανερό ότι έμεινε 

από δυνάμεις με αποτέλεσμα να δεχθεί δύο γκολ από 

την ομάδα της Μήλου και απλά προς τη λήξη του παι-

χνιδιού να μειώσει σε 1-2 με γκολ του Εσάι.

Ο Νηρέας από την πλευρά του έχασε 3-1 από τον 

Πανσιφναϊκού στη Σίφνο. Η ομάδα της Νάουσας ξεκί-

νησε τον αγώνα με τους: Μιναστίρε, Βοσινάκη, Μπά-

λιο, Σουλεϊμάνι, Γκ. Λόκα, Βράπι, Αρκουλή, Θωμόπου-

λο, Κ. Λόκα, Ταντάνη και Γιαουπάι.

Η ομάδα της Σίφνου προηγήθηκε με 1-0 στο 9ο λε-

πτό, ο Νηρέας ισοφάρισε προσωρινά σε 1-1 με γκολ 

του Τσαντάνη στο 16ο λεπτό και τελικά δέχθηκε άλλα 

δύο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο.

Απολογισμός 
ΑΟΠ

Με το ξεκίνημα τυπικά της νέας αθλητικής χρονιάς 
και της κυκλοφορίας των ετήσιων καρτών ενίσχυσης 
του ΑΟΠ, ο σύλλογος ενημέρωσε για το πόσο σημα-
ντική είναι η συμβολή όλων μας στην υλοποίηση των 
στόχων και των υποχρεώσεών του.

Σύμφωνα με τον ΑΟΠ η σεζόν 2017-18 ήταν από 
τις πιο «φορτωμένες» και τις πιο δύσκολες, καθώς ο 
σύλλογος «όργωσε» το Αιγαίο με 7 αγωνιστικά και 2 
μη αγωνιστικά τμήματα ποδοσφαίρου, με 5 αγωνιστι-
κά τμήματα μπάσκετ, με 2 αγωνιστικά τμήματα βόλεϊ 
και φυσικά με τη συμμετοχή των αθλητών της αγωνι-
στικής ομάδας του στίβου.

Ο ΑΟΠ στην ανακοίνωσή του επισημαίνει: «Αποκο-
ρύφωμα η συμμετοχή των πρωταθλητών μας του στί-
βου στο πανελλήνιο πρωτάθλημα που διεξήχθη στη 
Χαλκίδα με καταπληκτικές για την ηλικία τους επιδό-
σεις. Φυσικά δε σταματήσαμε για καλοκαιρινές δια-
κοπές γιατί το καλοκαίρι μας κάνουν υπερήφανους οι 
αθλητές της κολύμβησης, κάποιοι από τους οποίους 
συμμετέχουν στο παμπεριφερειακό πρωτάθλημα κο-
λύμβησης στο Καρπενήσι 8-9 Σεπτεμβρίου 2018 και 
στους οποίους ευχόμαστε καλή επιτυχία. Ουσιαστι-
κά οι δραστηριότητες του ΑΟΠ δεν σταματούν ποτέ. 
Παρ’ όλες τις αντίξοες συνθήκες που αντιμετωπίζου-
με και παρότι είμαστε ένα ερασιτεχνικό σωματείο με 
«εθελοντές παράγοντες» θεωρούμε ότι καταφέραμε 
και φέτος να ανταπεξέλθουμε στις όποιες δυσκολίες 
για χάρη των παιδιών-αθλητών, γιατί αυτά και μόνο 
έχουν σημασία. Η χαρά τους είναι η χαρά μας και φέ-
τος μας χάρισαν πολλές χαρές. 

Στίβος: 8 πρωταθλητές (χρυσά μετάλλια), 10 δευ-
τεραθλητές (ασημένια μετάλλια) και 8 τριταθλητές 
(χάλκινα μετάλλια) στα διασυλλογικά πρωταθλήματα 
Κυκλάδων.      

Βόλεϊ: 1η φορά ομάδα του ΑΟΠ συμμετείχε σε 
Final Four και αυτή ήταν η ομάδα των παγκορασίδων 
η οποία κατέλαβε την 4η θέση.

Μπάσκετ: Δύο ομάδες συμμετείχαν σε Final Four 
με τις κορασίδες να κατακτούν την 3η θέση και οι πα-
μπαίδες την 1η θέση και να στέφονται πρωταθλητές 
Κυκλάδων. 

Ποδόσφαιρο: Οι ομάδες της Κ12 και Κ18 κατέ-
κτησαν την 3η θέση στα αντίστοιχα  Final Four ενώ η 

Κ16 βραβεύτηκε ως δευτεραθλήτρια στο Final Four 
που διεξήχθη στην Πάρο. Εντυπωσιακή ήταν και η 
πορεία της αντρικής ομάδας του συλλόγου αν αναλο-
γιστεί κανείς ότι απαρτίζεται από αθλητές που προέρ-
χονται από τις υποδομές μας χωρίς κανέναν επαγγελ-
ματία ποδοσφαιριστή, μια νεανική στην πλειοψηφία 
της ομάδα η οποία στην Α’ φάση του Πρωταθλήματος 
τερμάτισε αήττητη στην 1η θέση του ομίλου της και 
3η στη Β’ φάση. 

Εκτός από τις παραπάνω επιτυχίες κάποιοι αθλητές 
του ΑΟΠ από το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ επιλέ-
χθηκαν και συμμετείχαν στις μικτές ομάδες προεπιλο-
γής εθνικών ομάδων των αντίστοιχων ενώσεων που 
για κάποια παιδιά αποτελεί όνειρο η συμμετοχή αυτή. 
Φυσικά δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ότι είχαμε: 

- Τη συμμετοχή των αθλητών του στίβου στα Δή-
λεια, στους Αιγαιοπελαγίτικους Αγώνες, στην ημερίδα 
κλειστού στίβου στον Άγιο Κοσμά και στους αγώνες 
Νάξος 2018.

- Τη συμμετοχή ομάδας μπάσκετ του ΑΟΠ στο 
τουρνουά φιλίας που διεξήχθη στην Πάρο, με τη συμ-
μετοχή και του ΓΣ Περιστερίου.

- Τη συμμετοχή με 4 ομάδες ποδοσφαίρου στο 
τουρνουά TINOS CUP 2018.

- Τη συμμετοχή της ομάδας ποδοσφαίρου Κ12 στο 
φεστιβάλ του ΟΠΑΠ στην Αθήνα που συνδυάστηκε 
με φιλικούς αγώνες με τις αντίστοιχες ομάδες του 
Άρη Βούλας και του Παναθηναϊκού στις εγκαταστά-
σεις της Παιανίας, μια μοναδική εμπειρία για τα παι-
διά αλλά και τους συνοδούς τους.

- Τη συμμετοχή και την κατάκτηση της 1ης θέσης 
από τις παγκορασίδες του βόλεϊ του τουρνουά του 
ΑΜΣ Φιλωτίου στη Νάξο, με τη συμμετοχή και της 
αντίστοιχης ομάδας των Τρικάλων και τέλος, 

- Την κατάκτηση του πιο σημαντικού τροπαίου. Του 
κυπέλλου Αγάπης για την συμμετοχή του τμήματος 
βόλεϊ στο τουρνουά Αγάπης του Ιερού Προσκυνήμα-
τος Εκατονταπυλιανής με τα παιδιά της Κιβωτού».

Ευχαριστίες
Ο ΑΟΠ στην ανακοίνωσή του ευχαρίστησε ονομα-

στικά τους χορηγούς του, καθώς και την ΕΠΣ Κυκλά-
δων, την ΕΣΚ Κυκλάδων, τον ΣΕΓΑΣ Κυκλάδων, την 
Τοπική Επιτροπή Κυκλάδων της ΕΟΠΕ, την ΚΟΕ. 

Ακόμα, τους προέδρους: Βαζαίο Πετρόπουλο (Αστέ-
ρας Μαρμάρων), Πρόδρομο Μαμάση (Μαρπησσαϊ-
κός), Μανώλη Σιφναίο (Νηρέας), «για τις ιδιαίτερες 
καταστάσεις που βιώσαμε αυτήν τη χρονιά», όπως 
αναφέρει, συμπληρώνοντας: «Όλα αντιμετωπίζονται 
πιο εύκολα όταν είμαστε όλοι μαζί». Τέλος, ο ΑΟΠ ευ-
χαρίστησε για την υποστήριξη τους την ΚΔΕΠΑΠ, τον 
δήμο Πάρου και την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Προπονητές
Ο ΑΟΠ με νεώτερο δελτίο Τύπου ανακοίνωσε τους 

προπονητές του σε όλα τα τμήματα που διατηρεί αυτή 
την εποχή.

Ποδόσφαιρο: Προπονητής ανδρικής ομάδας: 
Χρήστος Γαβαλάς. Τεχνικός υπεύθυνος ακαδη-
μιών: Δημήτρης Τριανταφυλλάκος. Προπονητής 
Κ18, Κ16, Κ12, Κ10: Δημήτρης Τριανταφυλλάκος. 
Προπονητής Κ 14: Ευστάθιος Τριανταφυλλίδης. 
Προπονητής Κ 8: Μανόλης Χαριστός.

Κλασικός αθλητισμός: Μαρία Τσουκνίδα. 
Καλαθοσφαίριση: Παιδικό – εφηβικό: Θεό-

δωρος Καζακίδης. Κορασίδες – γυναίκες: Σταύρος 
Βλάχος. Υποδομές: Μαρία Τσαντάνη.

Πετοσφαίριση: Μαρία Λακταρίδου.

Νηρέας
Τα αγωνιστικά τμήματα βόλεϊ του ΑΜΕΣ «Νηρέας», 

ξεκίνησαν με αισιοδοξία και πολύ καλή διάθεση την 

προετοιμασία τους για τη φετινή αγωνιστική χρονιά.

Τα τμήματα βόλεϊ του Νηρέα είναι τα εξής:

- Κορασίδες-παγκορασίδες με προπονητή τον κ. 

Γιώργο Κυριαζή και 

- Γυναικείο-ανδρικό με προπονητή τον κ. Μανώλη 

Ρούσσο.

Ακόμα, ανακοινώθηκε η έναρξη προπονήσεων του 

εφηβικού τμήματος βόλεϊ με αγόρια από Α’ Γυμνασίου 

έως Β’ Λυκείου.

Για τα αναπτυξιακά τμήματα για παιδιά του δημοτι-

κού σχολείου η πιθανή ημερομηνία της πρώτης προ-

πόνησης είναι το Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 10:30 πμ. 

Αθλητικά



Καπετανέικα
Ολοκληρώθηκαν το περασμένο Σάββατο (15/9), οι τριήμερες εορταστικές 

εκδηλώσεις στον κόλπο της Νάουσας με τη γιορτή υπό τον τίτλο: «Καπετανέ-
ικα».

Περίπου τριάντα πέντε όμορφα ξύλινα σκάφη βρέθηκαν εκεί και έτσι, ανοί-
γοντας πανιά, και λύνοντας κάβους, βγήκαν στη θάλασσα αποσπώντας ευμενή 
σχόλια και αρκετή ζήλεια από εκείνους που τα κοιτούσαν από τη στεριά…

Ο καιρός βοήθησε τα μέγιστα ώστε τα σκάφη να διασχίσουν τη ράχη της 
θάλασσας και η επιστροφή τους το απόγευμα γέμισε και πάλι με χρώματα και 
εικόνες το λιμάνι. Τα αναμνηστικά διπλώματα στους μετέχοντες και το νησιώ-
τικο γλέντι που ακολούθησε στη μαρίνα της Νάουσας έδωσαν σε όλους την 
ευκαιρία να συσφίξουν τους δεσμούς και οι ιστορίες για τις ναυτικές περιπέ-
τειες δεν είχαν τελειωμό…

φωτο: Πάνος Κέκαςφωτο: Πάνος Κέκας

φωτο: Γιάννος Ραγκούσης Λαουτάρης φωτο: Γιάννος Ραγκούσης Λαουτάρης

φωτο: Γιάννος Ραγκούσης Λαουτάρης



μήνας πρόληψης
καρκίνου 
μαστού

ΟΚΤ      ΒΡΙΟΣ

Στα πλαίσια της πρόληψης
 προσφέρουμε σε

     προνομιακή τιμή

                  

μαστογραφία, υπέρηχο και 
   κλινική εξέταση μαστού   

 

                       παρακαλούμε για ραντεβού επικοινωνήστε 
έγκαιρα με τη γραμματεία 

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

από Ειδικό Χειρουργό Μαστού.


