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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 472

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

■ Κομπλιμέντο 
Με ιδιαίτερη λύπη θέλω να ενημερώσω τις κυρίες 

της Πάρου πώς τα κομπλιμέντα που ακούν το τελευ-
ταίο χρονικό διάστημα από πολλούς που ασχολούνται 
με τα κοινά του τόπου μας, δεν έχουν να κάνουν με το 
«πόσο έχουν αλλάξει προς το καλύτερο!». Τα κομπλι-
μέντα κυρίες μου έχουν να κάνουν με το 40%! 

■ Κομπλιμέντο 2
Το 40% είναι η ποσόστωση των ψηφοδελτίων για 

τις γυναίκες, σύμφωνα με τον νέο Νόμο της αυτοδι-
οίκησης: «Κλεισθένης». Δηλαδή, για κάθε 10 ονόμα-
τα που γράφονται στο ψηφοδέλτιο ως υποψήφιοι, τα 
τέσσερα πρέπει να είναι θηλυκού γένους. Όπως βλέ-
πετε η ποσόστωση είναι πιο εύκολη για να την κατανο-
ήσουμε όλοι από αυτό το ρημάδι το οφσάιντ, που κάθε 
αξιοπρεπής κυρία αρνείται να το καταλάβει. Είναι σαν 
να θέλει ένας άνδρας να κατανοήσει πως στέκεται το 
στράπλες σουτιέν και πόσο σημαντική είναι η μπανέλα 
σ’ έναν στηθόδεσμο. (Άσχετο, αλλά το να έβαζα οικει-
οθελώς ένα μεταλλικό έλασμα κάτω από το στήθος 
μου, μάλλον δε θα το έκανα ποτέ. Αφήστε που δεν 
μπορώ να κατανοήσω και την αναγκαιότητά του!).

■ Οι υποψήφιες…
Η μεγάλη αλήθεια είναι ότι οι γυναίκες υποψήφιες 

ενός δημοτικού συνδυασμού είναι πολύ δύσκολο να 
πάρουν ψήφο από άλλη γυναίκα. Πιο εύκολα παίρ-
νουν ψήφο από άνδρες. Η γυναίκα ψηφοφόρος βλέπει 
αμέσως την υποψήφια σύμβουλο ως πιθανό «κίνδυ-
νο» για το δικό της αμόρε. Κάπως έτσι λειτουργούν τα 
πράγματα και εκεί αρχίζει το θέμα.

■ Η σύνθεση
Η άλλη αλήθεια είναι ότι αν δεν έχεις γυναίκα μαζί 

σου σε προεκλογική περίοδο ή σε κάποια πολιτική 
δράση υπάρχει πρόβλημα. Επικοινωνιακά αυτό το 
θέμα θέλει μεγάλη σκέψη. Βασικά πρέπει σε μία πε-
ριοδεία που κάνει ένας υποψήφιος δήμαρχος να κοι-
τάξει ποιους θα έχει δίπλα του και από ποια άτομα 
θα απαρτίζεται η πρώτη σειρά στη «βόλτα» στους 
δρόμους. Ποτέ, μα ποτέ, δε βάζεις στην πρώτη γραμ-
μή νέα ηλικία. Σε περνούν για νηπιαγωγείο. Ποτέ, μα 
ποτέ, δε βάζεις στην πρώτη γραμμή μόνο άνδρες. Σε 
περνούν για ΔΣ ποδοσφαιρικού συλλόγου που έχει 
βγει στη γύρα για να μαζέψει κανένα ευρώ για την 
ομάδα. Στην πρώτη γραμμή θέλουμε πάντα επικοινω-
νιακή «διαμόρφωση». Είναι μεγάλη υπόθεση το πώς 
καταρτίζεις τη σύνθεση σε δημόσιο χώρο αυτών που 
εκπροσωπούν τον συνδυασμό σου.  

■ Το λάθος
Στις δημοτικές εκλογές του 2006 ένας υποψήφιος 

δήμαρχος είχε πάρει την ομάδα του και μοίραζαν προ-
εκλογικό υλικό στον περιφερειακό δρόμο της Παροικι-
άς. Χαλαρά όπως πήγαιναν στον δρόμο ο υποψήφιος 
δήμαρχος διαπίστωσε ότι οι μαγαζάτορες τρόμαζαν 
μόλις έβλεπαν τους πρώτους υποψήφιους να μπαί-
νουν στα καταστήματά τους. Ο υποψήφιος δήμαρχος 
προβληματίστηκε και τελικά μετά από λίγο κατανόησε 
τι συνέβαινε. Στην πρώτη γραμμή των υποψήφιων που 
περιδιάβαιναν τον περιφερειακό Παροικιάς ήταν τρία 
άτομα. Οι δύο ήταν εφοριακοί και ο τρίτος υπάλληλος 
του ΙΚΑ! Έτσι, ο μαγαζάτορας άκουγε αρχικά ένα «κα-
λημέρα» και σηκώνοντας το κεφάλι του έβλεπε Εφο-
ρία και ΙΚΑ μπροστά του. Ε, τι να σκεφτόταν; «Φτου, 
μου την έπεσαν για έλεγχο!». Τελικά, ο υποψήφιος δή-
μαρχος πήρε είδηση τι γινόταν και τους έστειλε στο 
τέλος της ομάδας που μοίραζε τα φυλλάδια. 

■ Το γραφείο
Μία άλλη τάση που υπάρχει στην Πάρο, είναι στο 

προεκλογικό γραφείο να βάζουν μία-δύο ωραίες γυ-
ναικείες παρουσίες. Συνήθως οι γυναίκες είναι πιο 
εξυπηρετικές από τους άνδρες και βοηθούν καλύτερα 
όλους όσοι προσέρχονται σ’ ένα προεκλογικό γραφείο. 
Από του που ακριβώς ψηφίζουν, πόσους σταυρούς 
μπορούν να βάλουν κλπ. Αφήνω στην άκρη ότι σ’ ένα 
γραφείο που βρίσκονται γυναίκες ο χώρος είναι πάντα 
πιο καθαρός. Αν έχει το γραφείο μόνο άνδρες μέσα, 
αυτοί είναι ικανοί μέσα σε μία ημέρα να έχουν φέ-
ρει κανένα τάβλι και κάτω από τα καθίσματα να βρεις 
άδεια κουτιά από πίτσα, και σακούλες από σουβλάκια. 
Το θέμα είναι όμως αν σου κάτσει κάποιος «ανάπο-
δος» επισκέπτης του γραφείου και επιζητά πολιτική 
συζήτηση και ιδιαίτερα αν είναι και πιο υποψιασμένος 
περί των κοινών. Εκεί θέλεις αναγκαστικά στέλεχος. 
Αν τώρα, διαθέτεις γυναίκα – στέλεχος, είσαι ο καλύ-
τερος του χωριού!

■ Τα καλυτερότερα
Στις τελευταίες δημοτικές εκλογές -που είχαμε τέσ-

σερις δημοτικούς συνδυασμούς- συνέβησαν διάφορα 
«όμορφα» πράγματα σε προεκλογικά γραφεία του νη-
σιού μας. Σε ένα γραφείο τα μεσημέρια υπήρχε πά-
ντα ένας κύριος, ώστε το γραφείο να μην κλείνει ποτέ, 
αλλά και να μπορούν να ξεκουράζονται οι «πρωινοί». 
Το θέμα ήταν όμως ότι επειδή ντάλα μεσημέρι δεν πά-
ταγε σχεδόν κανένας άνθρωπος, αυτός το έριχνε στον 
ύπνο πάνω σε μία καρέκλα. Έτσι, όποιος τύχαινε και 
πήγαινε τον έβλεπε να κοιμάται. Σε ένα άλλο γραφείο 
η βραδινή βάρδια (σχεδόν εξ ολοκλήρου ανδρική) 
ήταν αρκετά μερακλίδικη. Έτσι, τα γύρω μαγαζιά και 
ταβέρνες είχαν «σταθερή» πελατεία και μετά τις 9-10 
το βράδυ στηνόταν στο γραφείο κανονικό πάρτι και οι 
οινοποσίες έμειναν στην ιστορία.

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

Βρεφονηπιακός 
Σύμφωνα με έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχεί-

ρισης της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και στο πλαίσιο 
της αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν 
για χρηματοδότηση από το Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο» στον 
Άξονα Προτεραιότητας 3 «Βελτίωση βασικών υποδο-
μών», με τίτλο: «Κατασκευή και αναβάθμιση παιδικών, 
βρεφονηπιακών σταθμών», εγκρίθηκε η χρηματοδότη-
ση για την «κατασκευή και αναβάθμιση του βρεφονη-
πιακού σταθμού της δημοτικής κοινότητας Αρχιλόχου 
στον οικισμό Μαρμάρων».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου δημάρ-
χου Πάρου, Μ. Κωβαίου: «[…] Η μελέτη για το 
έργο «Βρεφονηπιακός σταθμός Μαρμάρων Πάρου 
με κωδικό 5029385, δικαιούχο τον Δήμο Πάρου και 
προϋπολογισμό 1.000.000,00 ευρώ εκπονήθηκε εξ 
ολοκλήρου από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου και είχε εγκριθεί με την υπ. αρ. 349/2016 από-
φαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου, ενώ με την 
υπ. αρ. 118/2018 απόφαση είχαν εγκριθεί τα τεύχη 
δημοπράτησης, οι όροι της πρόσκλησης και η ανάλη-
ψη λειτουργίας και συντήρησης του έργου εκ μέρους 
του Δήμου Πάρου. Τέλος, το έργο «Βρεφονηπιακός 
Σταθμός Μαρμάρων» απέσπασε τη μεγαλύτερη βαθ-
μολογία (23) στον Οριστικό Πίνακα κατάταξης αξιο-
λογημένων προτάσεων, ο οποίος εκδίδεται κατά το 
στάδιο Β’ της συγκριτικής αξιολόγησης.

Με την ολοκλήρωση του έργου, ο Δήμος Πάρου θα 
αποκτήσει τον πρώτο ιδιόκτητο βρεφονηπιακό σταθ-
μό, ένα ακόμα βήμα σε μία σειρά πρωτοβουλιών για 
την επέκταση και βελτίωση κοινωνικών υποδομών 
που προάγουν την ισότιμη πρόσβαση όλων των πολι-
τών σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και συμβάλουν 
στην αξιοποίηση της Δημοτικής Περιουσίας».

Σημειώνουμε ότι το έργο αφορά στην κατασκευή 
βρεφονηπιακού σταθμού, με δυνατότητα φιλοξε-
νίας 25 νηπίων και 12 βρεφών.

Προβλέπεται η ανέγερση διώροφου κτηρίου 
στη θέση Αγία Μαρίνα, εντός του οικισμού Μάρ-
μαρα της δημοτικής κοινότητας Αρχιλόχου του δήμου 
Πάρου, το οποίο θα ενταχθεί στο φυσικό και οικιστικό 

περιβάλλον και θα πληροί όλες τις σύγχρονες προ-
διαγραφές ίδρυσης και λειτουργίας βρεφονηπιακού 
σταθμού. 

Ο σταθμός θα παρέχει τη δυνατότητα ύπνου νηπί-
ων και βρεφών, σε ξεχωριστές αίθουσες. Όλοι οι κύ-
ριοι χώροι του σταθμού αναπτύσσονται στην ισόγεια 
στάθμη, για την καλύτερη και ασφαλέστερη κίνηση 
των νηπίων, ενώ η δεύτερη στάθμη συγκεντρώνει τις 
βοηθητικές χρήσεις. Στο πίσω μέρος του οικοπέδου 
προβλέπεται υπαίθριος χώρος, διαμορφωμένος με 
γωνιά παιδικής χαράς και πρασίνου. Επίσης, στο έργο 
περιλαμβάνεται η προμήθεια του απαραίτητου εξοπλι-
σμού (έπιπλα και ηλεκτρονικός εξοπλισμός) για την 
εύρυθμη λειτουργία του σταθμού. 

Ως ημερομηνία έναρξης του έργου ορίζεται 
η 30/6/2019 και λήξης η 30/6/2021. Τέλος, το 
έργο, επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 1.000.000 ευρώ, 
εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση 
Βασικών Υποδομών» του Επιχειρησιακού Προγράμ-
ματος «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020» και συγχρημα-
τοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης.

Γήπεδο
Στη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της 

περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του δήμου Πάρου για 
την εκτέλεση του έργου: «Συντηρήσεις - επισκευές 
αθλητικών εγκαταστάσεων ν. Πάρου», προέβησαν ο 
περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρ-
κος και ο δήμαρχος Πάρου, Μάρκος Κωβαίος.

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά την αφορά 
στην εκτέλεση εργασιών συντήρησης και επισκευής 
του δημοτικού σταδίου Παροικιάς. Οι εργασίες που θα 
εκτελεστούν είναι:

- Καθαίρεση υπάρχοντος και τοποθέτηση νέου χλο-
οτάπητα

- Γέμισμα τάπητα με χαλαζιακή άμμο και κόκκους 
καουτσούκ

- Αντικατάσταση και πάκτωση των στεγάστρων ανα-
πληρωματικών 

- Χρωματισμός πυλώνων φωτισμού γηπέδου
Βάσει των προβλεπομένων από την προγραμματική 

σύμβαση, η Περιφέρεια αναλαμβάνει τη χρηματοδότη-
ση του έργου, ύψους 400.000 ευρώ (συμπεριλαμβα-
νομένου ΦΠΑ), από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επεν-
δύσεων. Ο δήμος Πάρου αναλαμβάνει τη σύνταξη των 
μελετών, την συμπλήρωση του φακέλου και την δημο-
πράτηση του έργου.  

Η προγραμματική σύμβαση ισχύει από την ημέρα της 
υπογραφής της από τα δυο συμβαλλόμενα μέρη και 
έχει χρονική διάρκεια 18 μηνών.

Έργα ύψους 1,4 εκ. ευρώ 
στην Πάρο
Δύο έργα πολύ σημαντικά εγκρίθηκαν για το νησί μας την εβδομάδα που μας 
πέρασε. Συγκεκριμένα, εγκρίθηκε η χρηματοδότηση για την κατασκευή και 
αναβάθμιση του Βρεφονηπιακού Σταθμού Μαρμάρων, ύψους 1 εκ. ευρώ και 
συντήρηση του Δημοτικού Σταδίου Παροικιάς, ύψους 400.000 ευρώ.
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Aegean Cuisine 
Ολοκληρώθηκε ο β’ κύκλος αξιολόγησης και δημιουργίας του μητρώου προ-

ϊόντων που παράγονται στις Κυκλάδες και προτείνονται από το δίκτυο Aegean 
Cuisine. Στην επταμελή επιτροπή αξιολόγησης συμμετείχαν ειδικοί και ευρέως ανα-
γνωρισμένες προσωπικότητες στο χώρο της οινο-γαστρονομίας και της πρωτογε-
νούς παραγωγής.

Η επιτροπή αφού έκανε τον απαραίτητο έλεγχο των αιτήσεων και των νομιμοποι-
ητικών εγγράφων των επιχειρήσεων, προχώρησε και στη γευστική δοκιμή των 96 
προϊόντων που απέστειλαν 29 παραγωγοί από 10 Κυκλαδονήσια (Άνδρο, Κέα, Νάξο, 
Πάρο, Σαντορίνη, Σέριφο, Σίφνο, Σύρο, Σχοινούσα και Τήνο). 

Από το σύνολο των προϊόντων, 76 νέα προϊόντα εντάσσονται στο δεύτερο κύκλο 
και έτσι αριθμός των προϊόντων που προτείνονται από το δίκτυο AegeanCuisine 
ανέρχεται πλέον στα 291. Όλοι οι παραγωγοί που κατέθεσαν αιτήσεις έχουν ήδη 
ενημερωθεί για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και έχει ήδη σταλεί το ειδικό 
σήμα «Aegean Cuisine Recommended» σε όλους, όσων τα προϊόντα έχουν ενταχθεί 
στο δίκτυο, ώστε να τα σηματοδοτήσουν με αυτό.

Από την Πάρο το ειδικό σήμα «Aegean Cuisine Recommended» κατέκτησαν τα 
παρακάτω προϊόντα:

1. Κωνσταντίνος Ρούσσος (Πρόδρομος):  Οίνος Λευκός Ξηρός, Οίνος Ερυ-
θρός Ξηρός. «Asteras».

2. Ιωάννης Κλεφτογιάννης (Σωτήρες): Γλυκό Κουταλιού Κυδώνι, Μαρμελά-
δα Πορτοκάλι, Τουρσιά – Διατηρητέα Κάπαρη Πάρου, Τουρσιά – Διατηρητέα Κρίτα-
μο Πάρου, Πάστα Ελιάς. «HOME DELICACIES».

3. Σταύρος Τσάβαλος (Καμάρι Αγκαιριάς): Βιολογικό Δίκταμο, Βιολογική 
Ρίγανη, Αρωματικά Αποξηραμένα, Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Βιολογικής Γε-
ωργίας

4. Άγγελος Πιστικάλης – Μπογιατζή Ελλισάβετ (Κώστος): Θυμαρίσιο 
Μέλι. «Εκ Πακτίας».

5. Νικόλαος Παυλάκης (Νάουσα): Μπύρα. «56 ISLES PILSNER Μικροζυθο-
πιοία Πάρου».

6. Γεώργιος Θεοδώρου Μωραΐτης (Νάουσα): Μωραΐτικο Οίνος, Κρασί Λευ-
κό του Νησιού, Κρασί Ρόδι του Νησιού.

7. Σοφία Μιχαήλ Λουρίδη (Μάρπησσα): Κρασί Πάρος ΠΟΠ Λευκός, Κρασί 
Πάρος ΠΟΠ Κόκκινος. «Οινοποιία Λουρίδη».

8. Θεόδωρος Μωραΐτης (Νάουσα): Οίνος Λευκός Ξηρός ΠΟΠ Πάρος, Οίνος 
Ερυθρός Ξηρός ΠΟΠ Πάρος, Οίνος Λευκός Ξηρός ΠΓΕ Κυκλάδες, Οίνος Λευκός 
Ξηρός ΠΓΕ Αιγαίο Πέλαγος, Οίνος Ροζέ Ξηρός ΠΓΕ Αιγαίο Πέλαγος, Οίνος Ερυθρός 
Ξηρός ΠΓΕ Αιγαίο Πέλαγος, Οίνος Ροζέ Ξηρός ΠΓΕ Αιγαίο Πέλαγος, Οίνος Λευκός 
Ξηρός ΠΓΕ Αιγαίο Πέλαγος, Επιδόρπιος Οίνος ΠΟΠ Πάρος. «Οινοποιείο Μωραΐτη».

9. Αικατερίνη Π. Μόσχου (Μάρπησσα): Γιαούρτι Στραγγιστό, Λαδοτύρι. «Πά-
ριον Τυροκομείο».

ΕΦΕΤ
Το επιμελητήριο Κυκλάδων ανακοίνωσε τη διεξαγωγή εκπαιδευτικού σεμιναρίου 

σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) διάρκειας 10 ωρών, στις 29-
30 Σεπτεμβρίου στο γραφείο Πάρου ως εξής:

Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου, ώρες 09:00-14:00 
Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου, ώρες 09:00-14:00
Διάρκεια: 10 ώρες
Το σεμινάριο αφορά εργοδότες και εργαζόμενους επιχειρήσεων που παράγουν, 

επεξεργάζονται, εμπορεύονται, αποθηκεύουν ή διακινούν τρόφιμα και ποτά σε επι-
χειρήσεις όπως: καταλύματα με πρωινό, καφέ, μπαρ, εστιατόρια, κυλικεία, παντοπω-
λεία, μανάβικα, ιχθυοπωλεία, σουπερ μάρκετ, κρεοπωλεία, τυροκομεία, ελαιοτριβεία 
κ.α. Η αξία συμμετοχής είναι 100 ευρώ κατ’ άτομο.

Υπενθυμίζεται ότι η εκπαίδευση είναι υποχρεωτική για όλο το προσωπικό των 
επιχειρήσεων, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία για την υγιεινή των τροφίμων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υπεύθυνη του 
γραφείου Πάρου, Κωνσταντίνα Μαύρη στο τηλέφωνο 22840 23031.

Επίσκεψη Συρμαλένιου

Στην Πάρο περιόδευσε ο Νίκος Συρμαλένιος στις 21-22/9/2018 και συμμετείχε 
στο συνέδριο «Φορείς διαχείρισης και εποπτείας λιμένων» που οργανώθηκε από το 
πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, υπό την αιγίδα του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιω-
τικής Πολιτικής και του δήμου Πάρου. 

Στο σύντομο χαιρετισμό του στο συνέδριο μεταξύ άλλων τόνισε: «(…) Η χώρα μας 
κατεξοχήν νησιωτική χώρα και με χιλιάδες χιλιόμετρα ακτών, είναι απαραίτητο να 
αποκτήσει εθνική λιμενική πολιτική (…).

Τα τελευταία χρόνια έγιναν μεγάλες και σημαντικές αλλαγές, έτσι ώστε τα μεγά-
λα λιμάνια να ανταποκριθούν και λόγω του γεωπολιτικού μας ρόλου, σε λιμάνια 
διαμετακόμισης και εξωστρέφειας και ταυτόχρονα να ανταποκριθούν στις ανάγκες 
ακτοπλοϊκής διασύνδεσης και ανάπτυξης του τουρισμού και μέσω της κρουαζιέ-
ρας.

Πρέπει να γίνει σαφές ότι για τα μεγάλα λιμάνια του Πειραιά και της Θεσσαλο-
νίκης, δεν μιλάμε για καθολικές ιδιωτικοποιήσεις αλλά για παραχωρήσεις, κάτι 
που πετύχαμε με την επαναδιαπραγμάτευση των αρχικών συμβάσεων. Άλλωστε 
η δημιουργία της Δημόσιας Αρχής Λιμένων (ΔΑΛ), αντίστοιχη με την ευρωπαϊκή 
πρακτική που έχει τα port authaurities ή autorita del porto, υπηρετεί ακριβώς 
αυτή τη λογική. Από εκεί κι έπειτα σε ότι αφορά τα πολλά λιμάνια περιφερειακής 
και τοπικής σημασίας, που στα νησιά λειτουργούν με τη μορφή των Δημοτικών Λι-
μενικών Ταμείων (ΔΛΤ), είναι απαραίτητο να υπάρξει ένας νέος σχεδιασμός, τόσο 
με τη δημιουργία στρατηγικού πλαισίου (master plan), όσο και με τον ενδεχόμενο 
μιας νέας χωροταξικής κατανομής, έτσι ώστε να υπηρετείται καλλίτερα η ανταγω-
νιστικότητα τους, αλλά και για να γίνουν πιο χρήσιμα στις τοπικές κοινωνίες(…)».

Ακόμα, ο κ. Συρμαλένιος, μαζί με τον Γενικό Γραμματέα Λιμένων του ΥΝΑΝΠ Χρή-
στο Λαμπρίδη και τοπικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, επισκέφθηκαν το Λιμεναρχείο Πάρου, 
όπου ενημερώθηκαν για τα ζητήματα που αντιμετωπίζει σχετικά με τη διαχείριση 
του λιμανιού της Παροικιάς καθ’ όλη τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου, όπως 
και για τα προβλήματα του προσωπικού του λιμενικού.

Στη συνέχεια και με συμμετοχή του δημάρχου κ. Κωβαίου επισκέφθηκαν τον χώρο 
του σχεδιαζόμενου νέου εμπορικού λιμένα στη θέση Καμινάκι – Φυρόγια, ενώ ακό-
μα επισκέφθηκαν τομ χώρο κατασκευής του αλιευτικού καταφυγίου στην Αλυκή, 
όπου ενημερώθηκαν για την πορεία των εργασιών.

Τέλος, ο Νίκος Συρμαλένιος επισκέφθηκε το ΕΠΑΛ και συναντήθηκε με τον πρό-
εδρο της ΕΛΜΕ Πάρου – Αντιπάρου και τον διευθυντή του ΕΠΑΛ, με τους οποίους 
συζήτησε τη θετική έκβαση της κατ’ εξαίρεση δημιουργίας του ολιγομελούς τμή-
ματος πληροφορικής της Γ’ λυκείου, καθώς και γενικότερα ζητήματα της τεχνικής-
επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Ειδήσεις



 | 5www.fonitisparou.gr

Εγκρίθηκε η 
τάξη του ΕΠΑΛ

Με συμπληρωματική έγκριση του υπουργού Παιδεί-
ας, για το σχολικό έτος 2018-2019, της λειτουργίας 
ολιγομελών τμημάτων ΕΠΑ.Λ., δόθηκε το «πράσινο» 
φως για τη λειτουργία στο ΕΠΑΛ Πάρου της Γ’ τάξης 
του τομέα πληροφορικής, στην ειδικότητα τεχνικός 
εφαρμογών πληροφορικής.

Στις 20/9/2018 για το παραπάνω θέμα -και πριν την 
έγκριση του τμήματος- είχε συνεδριάζει εκτάκτως το 
δημοτικό συμβούλιο Πάρου, παρουσία δεκάδων εκ-
παιδευτικών –που είχαν κηρύξει τρίωρη στάση από τα 
μαθήματα- και γονέων. Ομόφωνα το δημοτικό συμ-
βούλιο Πάρου είχε εγκρίνει ψήφισμα διαμαρτυρίας για 
το θέμα. 

Ο δήμος
Από τον δήμο Πάρου δημοσιοποιήθηκε η παρακά-

τω ανακοίνωση για το θέμα:
«ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΗΚΑΜΕ, 
ΟΜΟΦΩΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΑΜΕ, 
ΜΑΖΙ ΕΠΙΤΥΧΑΜΕ & ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ
Με μεγάλη μας χαρά, σας ενημερώνουμε ότι εγκρί-

θηκε από τον υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων, η λειτουργία του τμήματος πληροφορι-
κής στο ΕΠΑΛ Πάρου.

Ο δήμος Πάρου θα συνεχίζει να βρίσκεται δίπλα 
στην εκπαιδευτική κοινότητα, αρωγός στους αγώνες 
τους και την πορεία τους στην μάθηση. Ευχόμαστε 
καλή χρονιά και καλή πρόοδο σε όλους τους μαθη-
τές».

Η Λαϊκή Συσπείρωση
Για το θέμα υπό τον τίτλο: «Ο αγώνας φέρνει απο-

τελέσματα», δημοσιοποιήθηκε στις 21/9/2018 από τη 
Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου το παρακάτω δελτίο 
Τύπου:

«Αποτέλεσμα των πανελλαδικών κινητοποιήσεων 
εκπαιδευτικών, γονέων και μαθητών με τη συμπαρά-
σταση των τοπικών κοινωνιών ήταν η οπισθοχώρηση 
του Υπουργείου Παιδείας, για την κατ’ εξαίρεση για 
φέτος λειτουργία ολιγομελών τμημάτων των 
ΕΠΑΛ.

Με την υπουργική απόφαση υπάρχει μια προσω-
ρινή δικαίωση που δε διασφαλίζει σε καμιά περί-
πτωση, το τι θα συμβεί την επόμενη σχολική χρονιά.

Στη «μεταμνημονιακή εποχή» και στην επιστροφή 
στην «κανονικότητα» όπως λέει η κυβέρνηση, έχουμε  
όλους τους αντιλαϊκούς και αντεργατικούς νόμους σε 
ισχύ, που διαμορφώνουν και την εκπαιδευτική πραγ-
ματικότητα.

Εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές πρέπει να είναι 
σε ετοιμότητα για να διεκδικήσουν με επιμονή τα αυ-
τονόητα.

Να απαιτήσουν:
- Τα τμήματα, οι τομείς και οι ειδικότητες των ΕΠΑΛ 

να διαμορφώνονται με βάση τις μορφωτικές ανάγκες 
των μαθητών κι όχι με βάση τις αναδιαρθρώσεις και 
την περικοπή των δαπανών.

- Να λειτουργήσουν όλα τα ολιγομελή τμήματα το-
μέων και ειδικοτήτων με πλήρη στελέχωση.

- Να γίνουν μόνιμοι μαζικοί διορισμοί με άμεση μο-
νιμοποίηση των 25 χιλιάδων αναπληρωτών που ερ-
γάζονται τα τελευταία χρόνια και καλύπτουν μόνιμες 
και διαρκείς ανάγκες».

Δίκη Χ. 
Κόκκινου

Στις 9 Νοεμβρίου 2018 πρόκειται να εκδικαστεί η 
υπόθεση απάτης του χωρικού αντιπεριφερειάρχη της 
Περιφέρειας Ν. Αιγαίου και πρώην πρόεδρου της Δι-
δασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, Χαράλαμπου Κόκ-
κινου.

Το εξέχων στέλεχος της ΝΔ που στο παρελθόν είχε 
διατελέσει και περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, έχει 
διαγραφεί από την παράταξη του περιφερειάρχη Γ. 
Χατζημάρκου το 2015 και διώκεται ποινικά για απάτη 
κατ’ εξακολούθηση για την έκδοση πλήθους πλαστών 
παραστατικών, προκειμένου να εισπράττει εις διπλούν 
τις αποζημιώσεις των μετακινήσεών του.

Ο κ. Κόκκινος κατηγορείται ό,τι στο χρονικό διάστη-
μα από 11 Σεπτεμβρίου 2014 έως 15 Σεπτεμβρίου 
2015, παρέστησε κατ’ εξακολούθηση ψευδώς στους 
υπαλλήλους της αναπτυξιακής εταιρείας Ενεργειακή 
Α.Ε., βασικός μέτοχος της οποίας είναι η Περιφέρεια 
Νοτίου Αιγαίου, ότι είχε πραγματοποιήσει για την 
εκπλήρωση των καθηκόντων του ως πρόεδρος της, 
30 ταξίδια και υπέβαλε προς είσπραξη τα αντίστοιχα 
δικαιολογητικά. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο είτε 
δεν είχε επιβιβαστεί στις αντίστοιχες πτήσεις της αε-
ροπορικής εταιρείας, είτε είχε μεν επιβιβαστεί, αλλά 
είχε υποβάλει τα ίδια δικαιολογητικά, εισπράττοντας 
την αξία των εισιτηρίων και από τη Διδασκαλική Ομο-
σπονδία Ελλάδας ή και απευθείας από την Περιφέρεια 
Νοτίου Αιγαίου.

Τέλος, από την έρευνα που είχε προηγηθεί προέκυ-
ψαν 17 ευρήματα τα οποία και προσκομίστηκαν στην 
εισαγγελία. 

Τοπικές ειδήσεις

Πιστοποιηµένα κουφώµατα IFT Rosenheim
από πιστοποιηµένη και συµβατική ξυλεία.

Εφαρµογές

Accoya 30 χρόνια εγγύηση
∆ρυς-Accoya 30 χρόνια εγγύηση

Niagon-Accoya 30 χρόνια εγγύηση
Meranti 10 χρόνια εγγύηση

Πέργκολες Accoya 50 χρόνια εγγύηση
Πατώµατα Accoya 50 χρόνια εγγύηση

Deck Accoya 30 χρόνια εγγύηση
Ντουλάπες Accoya 50 χρόνια εγγύηση

Πάνελ Tricoya 70 χρόνια εγγύηση

Νέο! ξενοδοχειακά κουφώµατα σε πολύ χαµηλές τιµές!

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

www.kritikoswood.gr
Εργοστάσιο-Έκθεση Βοιωτίας

Μισοβούνι, Ελαιώνας Θήβα
Τ. 22620 89891

e. prod2@kritikoswood.gr
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Τρία εκ. ευρώ στην 
Πάρο

Νέες χρηματοδοτήσεις ΟΤΑ 
από το πρόγραμμα «ΦιλόΔημος», 
ύψους 105 εκατομμυρίων ευρώ 
ενεργοποιούνται με απόφαση του 
υπουργού Εσωτερικών, Αλέξη 
Χαρίτση, για 35 νέα έργα ύδρευ-
σης και αποχέτευσης, αλλά και για 
τα πρώτα έργα αποκατάστασης 
τεσσάρων Χώρων Ανεξέλεγκτης 
Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ).

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών: «η υλοποίηση του προ-
γράμματος «ΦιλόΔημος» συνεχίζεται με γρήγορους ρυθμούς από το υπουργείο 
Εσωτερικών, σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, στο πλαί-
σιο της κυβερνητικής στρατηγικής για την αναπτυξιακή ενίσχυση των δήμων, τη 
λύση χρόνιων προβλημάτων των τοπικών κοινωνιών και τη βελτίωση της ζωής 
των πολιτών».

Μεταξύ των έργων που χρηματοδοτούνται είναι και η σύνδεση δικτύου ύδρευ-
σης Αγ. Υπακοής με το δίκτυο αφαλάτωσης και ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρι-
σης υδατικού ισοζυγίου και ελέγχου ποιότητας σε ζώνες του υφιστάμενου δικτύου 
μεταφοράς και διανομής του πόσιμου νερού του δήμου Πάρου, ύψους 3 εκ. ευρώ.

Δράσεις της ΕΟΔ
Έξι μέλη της ΕΟΔ Κυκλάδων, ανταποκρινόμενα στο κάλεσμα των διοργανωτών 

βρέθηκαν το πρωί της Κυριακής 23-/9/2018, στο 4ο Mini Park Aquathlon και στο 
9ο τρίαθλο Πάρου, με τομέα ευθύνης τους τις πρώτες βοήθειες.

Επίσης, μέλη της ΕΟΔ βρέθηκαν στον 4ο κολυμβητικό διάπλου της Παροικιάς με 
το σκάφος τους για την ασφάλεια των αθλητών.

TOUR NATUR 2018

Με επιτυχία στέφθηκε η συμμετοχή της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην TOUR 
NATUR που πραγματοποιήθηκε στο Düsseldorf της Γερμανίας το διάστημα από 31 
Αυγούστου έως 2 Σεπτεμβρίου 2018 και απευθύνεται σε ένα εξειδικευμένο κοινό 
που συνδυάζει τις διακοπές με την πεζοπορία και υπαίθριες αθλητικές δραστηριό-
τητες.

Η Περιφέρεια συμμετείχε με 10 νησιά από τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες και 
συγκεκριμένα τη Ρόδο, την Κω, την Λέρο, την Αστυπάλαια, την Τήνο, την Αμοργό, 
την Κέα, την Μήλο, την Άνδρο και την Αντίπαρο, παρουσιάζοντας τη μεγάλη γκά-
μα εναλλακτικών τουριστικών δραστηριοτήτων που προσφέρει ο κάθε προορισμός 
ξεχωριστά. 

Περισσότεροι από 50.000 επισκέπτες εκτιμάται ότι πέρασαν από την έκθεση, όπου 
πήραν μέρος περίπου 5000 ταξιδιωτικοί προορισμοί απ’ όλο τον κόσμο και 275 
εκθέτες. Τα νησιά των Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου κέντρισαν το ενδιαφέρον 
των επισκεπτών με τα απαράμιλλες φυσικές ομορφιές τους, τα περιπατητικά τους 
μονοπάτια  και τις μοναδικές δυνατότητες που προσφέρουν για υπαίθριες αθλητικές 
δραστηριότητες. Στο περιθώριο της έκθεσης, έγιναν σημαντικές επαφές με εκπρο-
σώπους τουριστικών οργανισμών και οι εκπρόσωποι των νησιών είχαν την ευκαιρία 
να συνάψουν συμφωνίες.

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
≠

Ειδήσεις
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Ομιλία 
Κωβαίου για 
τα λιμάνια

Ο δήμαρχος Πάρου, Μ. Κωβαίος, στο πλαίσιο 
του επιστημονικού συνεδρίου με τίτλο: «Φορείς δια-
χείρισης και εποπτείας λιμένων Ελλάδος, Υπάρχουσα 
κατάσταση, προτάσεις βελτίωσης», που συνδιοργα-
νώθηκε από το πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και τον 
δήμο Πάρου, στις 21-22 Σεπτεμβρίου 2018, στην αί-
θουσα εκδηλώσεων του ΕΠΑΛ, μεταξύ άλλων στην 
ομιλία του είπε:

«Το Αναπτυξιακό Σχέδιο του Δημοτικού Λιμενικού 
Ταμείου Πάρου-Αντιπάρου περιλαμβάνει δράσεις σε 
τρεις κατηγορίες:

Α. Έργα αναβάθμισης στο Λιμένα Πάρου και μετα-
φοράς λιμενικών δραστηριοτήτων σε νέες θέσεις.

Β. Έργα ανάπτυξης του θαλάσσιου τουρισμού στον 
τομέα της κρουαζιέρας και στον τομέα των σκαφών 
αναψυχής.

Γ. Έργα αναβάθμισης σε περιφερειακούς λιμένες και 
αλιευτικά καταφύγια της Πάρου και της Αντιπάρου. 

Τα έργα του Αναπτυξιακού Σχεδίου διαθέτουν –τα 
περισσότερα- πλήρη ή σημαντικά προχωρημένη ωρι-
μότητα και για πολλά από αυτά έχουν ολοκληρωθεί 
οι γνωμοδοτήσεις των συναρμόδιων υπηρεσιών και 
της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων 
(ΕΣΑΛ)  και έχουν εκδοθεί οι σχετικές αποφάσεις 
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ).

Ιδιαίτερη θέση στο λιμενικό σύστημα Πάρου-Αντι-
πάρου κατέχει βεβαίως ο Λιμένας Πάρου (Παροικιάς) 
λόγω του σημαντικού επιχειρησιακού του χαρακτήρα 
σε περιφερειακό, εθνικό, ακόμη και ευρωπαϊκό επί-

πεδο, γεγονός που επιβεβαιώνεται και επισήμως από 
την κατάταξή του:

- Ως εθνικής σημασίας στο Ελληνικό Λιμενικό Σύ-
στημα και

- Ως θαλάσσιος λιμένας διεθνούς σημασίας του 
Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών  σύμφωνα με 
την Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου 

- Αλλά και τα στατιστικά στοιχεία κίνησης (επιβάτες, 
οχήματα, εμπορεύματα), τα οποία αφενός τεκμηριώ-
νουν κατά την τελευταία τριακονταετία σταθερά τη 
σημαντικότητα του Λιμένα Πάρου στο δίκτυο θαλάσ-
σιων μεταφορών στον ελληνικό νησιώτικο χώρο και 
ευρύτερα, και αφετέρου επιβεβαιώνουν το μεγάλο 
ρυθμό ανάπτυξης που κατά την τελευταία διετία έχει 
επαναφέρει τις ροές σε μεγέθη που είχαν καταγραφεί 
πριν την οικονομική κρίση και σε ορισμένους δείκτες 
τα έχει ήδη ξεπεράσει και τα οδηγεί σε διαχρονικά 
«ρεκόρ».

Ενόψει αυτών των δεδομένων και προοπτικών, ο 
Δήμος Πάρου και η παριανή κοινωνία επιχειρεί με 
συγκροτημένες δράσεις και πρωτοβουλίες να οργα-
νώσει ολοκληρωμένο σχέδιο εξυπηρέτησης της επι-
βατικής κίνησης και των εμπορευματικών ροών που 
τη συνοδεύουν λαμβάνοντας υπόψη:

- Τη φέρουσα ικανότητα του όρμου Παροικιάς ο 
οποίος φιλοξενεί τις λιμενικές εγκαταστάσεις

- Τη λειτουργία του όμορου οικισμού της Παροικι-
άς, ο οποίος εκτός από συγκοινωνιακό και διοικητικό 
κέντρο του Δήμου και της Περιφερειακής Ενότητας, 
διαθέτει εξαιρετικής σημασίας ιστορικά και αρχαιο-
λογικά μνημεία αλλά και έναν παραδοσιακό ιστό που 
διατηρεί ζωντανά τα χαρακτηριστικά της κυκλαδίτι-
κης πολεοδομικής οργάνωσης, της διαχείρισης του 
χώρου και της ύλης, της λειτουργικής συγκρότησης 
και της μορφολογικής έκφρασης (…)».

Ο κ. Κωβαίος στη συνέχεια της ομιλία του ανέλυσε 

το μάστερ πλαν για τον λιμένα Παροικιάς, όπως και 
την κυκλοφοριακή μελέτη.

Για το νέο εμπορικό λιμάνι τόνισε: «Παράλληλα με 
την εκπόνηση του Master Plan του Λιμένα Πάρου 
βρίσκεται σε εξέλιξη, με αρμόδια προϊσταμένη αρχή/
διευθύνουσα υπηρεσία τη Διεύθυνση Λιμενικών Υπο-
δομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ο 
σχεδιασμός του Νέου Εμπορικού Λιμένα Πάρου στη 
θέση Καμινάκι (Φυρόγια-Βαρούχας) της Δημοτικής 
Κοινότητας Μάρπησσας.

Ο Δήμος Πάρου και το ΔΛΤΠΑ κατά τα τελευταία 
τρία χρόνια με συνεχείς ενέργειες και παρεμβάσεις 
συνέβαλαν αποφασιστικά ώστε το έργο αυτό, είκο-
σι δύο χρόνια μετά την έναρξη της μελέτης του, το 
1996, με φορέα το ΥΠΕΧΩΔΕ, να μπει σε τροχιά υλο-
ποίησης με τελικό προϋπολογισμό που ανέρχεται σε 
16.100.000 ευρώ και προϋπολογισμό των έργων Α’ 
Φάσης σε 7.200.000 ευρώ. Η θέση Καμινάκι θεω-
ρήθηκε ως καταλληλότερη σε σχέση με την προσβο-
λή από τους κυματισμούς, την επίδραση στο φυσικό 
περιβάλλον, την απουσία συγκρουόμενων δραστηρι-
οτήτων και την απουσία συγκροτημένου οικισμού σε 
γειτονία με τη ζώνη λιμένα (…)».

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
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Ιεροψαλτηρίου 
ανάλεκτα

Μετά από το θαυμάσιο βιβλίο του κ. Ευ-
αγγέλου Ν. Καστανιά: «Χωρατά και Ιστορίες 
από τις Λεύκες της Πάρου», και τις γλαφυρές 
αφηγήσεις από τη ζωή του χωριού μας του κ. 
Βασιλείου Ε. Ραγκούση, θα ήθελα να επιχειρή-
σω να προσθέσω, με τη σειρά μου, μερικά ευ-
τράπελα γεγονότα που η πολυετής, πλέον των 
εβδομήντα χρόνων, διακονία μου στα ψαλτή-
ρια της εκκλησίας μας συναπεκόμισε.

Αναμφισβήτητο γεγονός είναι ότι από τον 
«αλαγειό» της Αγ. Τριάδας μας πέρασαν δόκι-
μοι ψάλτες με άριστη γνώση της ψαλτικής και 
του Τυπικού. Καλλίφωνοι ή όχι. Παρασκευή 
βράδυ, λοιπόν. Ακολουθία των «Χαιρετισμών». 
Πεπειραμένος ιεροψάλτης, που όμως δε φη-
μιζόταν για την καλλιφωνία του, άρχισε να 
ψάλλει τον θαυμάσιο κανόνα της Παναγίας 
μας: «Ανοίξω το στόμα μου...». Ακριβώς πίσω 
από την πλάτη του ψαλτηρίου, σε μεσοτοιχία 
μ’ αυτό, ήταν θρονιασμένο το πειραχτήρι του 
χωριού. Μόλις ο ψάλτης άρχισε να ψάλλει 
«Ανοίξω το στόμα μου...» το πειραχτήρι του 
φώναξε επανειλημμένα: «Μχάλη! Μχάλη!». 
Απορημένος ο ψάλτης σε κάποια στιγμή τον 
ρωτάει: «Τι συμβαίνει;». Και η απάντηση του 
πειραχτηριού: «Καλύτερα να μην τ’ άνοιγες!».

Όλοι, ή σχεδόν όλοι, οι παρελάσαντες ιε-
ροψάλτες στην Αγ. Τριάδα των Λευκών ήταν 
εθελοντές άμισθοι. 

Οι πόροι για την διαβίωσή τους προέρχο-
νταν από τα επαγγέλματα που εξασκούσαν. 
Έμποροι, ράφτες, αγρότες, εκπαιδευτικοί, κ.ά. 
και όχι από την ιεροψαλτία. Ένας από αυτούς, 
ιεροψαλτεύοντα θα τον αποκαλούσα, αγρό-
της, στις αρχές της εποχής του καλοκαιριού, 
προκειμένου να προσπορισθεί λίγα χρήματα, 
είδος εν ανεπάρκεια στους παλιούς εκείνους 
δύστηνους χρόνους, γύριζε το χωριό πουλώ-
ντας μούσμουλα διαλαλώντας όμως την πρα-
μάτεια του με παραλλαγμένη την ονομασία 
της. Αντί να διαλαλεί: «Μούσμουλα!», τα δια-
λαλούσε «Σμούμλα! Καλά σμούμλα!». Έτερο 
πειραχτήρι του χωριού, Δικολάβος το επάγ-
γελμα, και την εποχή εκείνη εκκλησιαστικός 
επίτροπος, όπου συναντούσε τον ψάλτη μας 
τον ερωτούσε: «Έχεις και κανένα σμούμλο, 
Μπάρμπα Μανώλη;». Στο βιβλίο που χρησιμο-
ποιούταν την Μ. Τεσσαρακοστή, το «Τριώδιο» 
και υπολογίζοντας ποιό τροπάριο θα έλεγε ο 
ψάλτης μας, Μεγάλη Πέμπτη βράδυ, ακολου-
θία των Παθών, προσέθεσε, το πειραχτήρι, μα-
στορικά με μολύβι, μιμούμενος τα στο τέλος 
του τροπαρίου τυπογραφικά στοιχεία, τη λέξη 
«σμούμλα». Την Μ. Πέμπτη το βράδυ λοιπόν, 
το τροπάριο που το τέλος του όλοι μπορούμε 
να θυμηθούμε: «(…) ο δε παράνομος Ιούδας 
ουκ ηβουλήθη συνιέναι...», ο μπάρμπα Μανώ-
λης στη ρύμη του ψαλσίματός του προσθέτει 
και τη λέξη «σμούμλα». Μπορεί ο αναγνώστης 
να φανταστεί το τι επακολούθησε... Η γραφή 
αυτή (σμούμλα) είναι τεθησαυρισμένη στο 
υπόψη βιβλίο του «Τριωδίου» που βρίσκεται 
στη βιβλιοθήκη της Αγ. Τριάδας.

Μανώλης Ι. Χανιώτης

Απόψεις 

Εντόπιο  
Brain Drain

Τα τελευταία χρόνια με την έναρξη και κορύφωση 
της ηθικής και οικονομικής κρίσης, παρατηρείται ένα 
έντονα ανησυχητικό φαινόμενο, το Brain Drain ή αλ-
λιώς φυγή εγκεφάλων-μυαλών-επιστημόνων. Δηλα-
δή, η διαρροή του έμψυχου επιστημονικού πλούτου 
της χώρας. 

Μετανάστευση, προς το εξωτερικό, σε όλα τα μήκη 
και πλάτη του πλανήτη ενεργοποιώντας οι νέοι μας, 
όλων των μορφών γνωριμιών και προσωπικών σχέσε-
ων ή πολλές φορές, με βάρκα την ελπίδα αναζήτησης 
στο άγνωστο, από τους πιο τολμηρούς.

Οι λόγοι πού ωθούν σε αυτή την διαρροή, δεν είναι 
μόνο οι βιοποριστικές ανάγκες, αλλά και ποιοτικοί λό-
γοι, οι οποίοι απηχούν την «ελληνική παθογένεια». Οι 
επιπτώσεις είναι μεγάλες, όχι μόνο για την κοινωνική 
συνοχή της χώρας αλλά και για την οικονομία καθώς 
στερούν την Ελλάδα από χέρια απαραίτητα για την οι-
κονομική ανάπτυξή της. Συνεπώς, τόσο η μείωση της 
δυναμικότητας της οικονομίας, των πάσης φύσεως 
δραστηριοτήτων σε περιφερειακό και σε εθνικό επίπε-
δο, όσο και η υποβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού 
της χώρας και της περιφέρειας έχει άμεσο αντίκτυπο 
στην οικονομική σταθερότητα του κράτους.

Την Κυριακή 19/8/2018, ο εν Αθήναις σύλλογος 
Αγκαιριάς, για άλλη μια χρονιά βράβευσε τους επιτυ-
χόντες της Δ.Κ. Αγκαιριάς που εισήχθησαν στην τριτο-
βάθμια εκπαίδευση, στην αίθουσά του. Μεταξύ άλλων, 
προβληματίστηκα, για το μέλλον των επιτυχόντων και 
την -πιθανή ή φυσιολογική!- μετέπειτα επαγγελματι-
κή εξέλιξη τους στο νησί, κατά την ολοκλήρωση των 
σπουδών τους. Ο προβληματισμός, έγινε ακόμη πιο 
έντονος συναισθηματικά και βιωματικά φορτισμένος. 
Με τις εύστοχες επισημάνσεις των αδελφικών φίλων 
και συγχωριανών μου, του Κων/νου Ν. Σκανδάλη, οι-
κονομολόγου-ελεγκτή και μέλους του συλλόγου και 
του επίκουρου καθηγητή Βιοχημείας, του πανεπιστήμι-
ου Πατρών, Σπυρίδωνος Σ. Σκανδάλη. Οι οποίοι επε-
σήμαναν, την επιτακτική ανάγκη, της επιστροφής των 
νέων μας -επιτυχημένων γάρ- στον τόπο και στην κοι-
νωνία που μεγάλωσαν. Που πήραν την ώθηση, ορμή, 
έμπνευση της εξέλιξης, της προσωπικότητας τους. 
Ανεξαρτήτως προσωπικών σχέσεων, γνωριμιών ευ-
νοίας, συστάσεων και μεσαζόντων ή μη!

Συνεπώς, θεωρώ επιβεβλημένη τη μέριμνα και πρό-
νοια της εκάστοτε δημοτικής αρχής αλλά και των 
επαγγελματικών φορέων-ενώσεων, να επαναπατρίζο-
νται και να ενσωματώνονται οι νέοι μας, στο παραγω-
γικό δυναμικό του νησιού, ανεξαρτήτως εποχικότητας. 
Με απώτερο σκοπό, την οικονομική ευημερία και του 
άυλου αειφόρου οικονομικού πλούτου που παράγουν 
οι νέοι σε κάθε τόπο. Πόσο μάλλον στην ελληνική 
επικράτεια που μαστίζεται, από κοινωνικά και εθνικά 
προβλήματα.

Να σταματήσουμε, αρχικά το εντόπιο Brain Drain, 
γιατί σταδιακά αιμορραγεί η εντόπια κοινωνία η οποία 
γηράσκει αεί μη διδασκομένη και μη σκεπτόμενη για 
το μέλλον και την εξέλιξη του νησιού μας… πρέπει να 
συνεργασθούμε ατομικά και συλλογικά με τους νέους 
μας, τους ήδη επιτυχημένους εντός της Πάρου και 
Αντιπάρου (χειρώνακτες ή μη, υγιείς επιχειρηματίες 
ή υπάλληλοι) που σέβονται το περιβάλλον που μεγά-
λωσαν, αλλά και με αυτούς που αναζητούν την Ιθάκη 
και επένδυσαν στο κεφάλαιο της γνώσης. Την οποία 
μεταφέρουν στον τόπο που τους δόθηκε, το έναυσμα 
της αναζήτησης και εκπλήρωσης των ονείρων τους. 

Χωρίς να θέλω να γίνω γραφικός, θα πρότεινα την 
δημιουργία ενός ανεξάρτητου θεσμού διασύνδεσης 
και σταδιοδρομίας δημοτών Πάρου-Αντιπάρου, απορ-
ρόφησης και επαναπατρισμού των νέων μας, με την 
ολοκλήρωση των σπουδών τους με αμιγώς μακρο-
κοινωνικά και μακροοικονομικά κριτήρια με στόχο 
και σκοπό την οικονομική και κοινωνική ευημερία του 
νησιού μας και των κατοίκων του, χωρίς κομματικές 
αγκυλώσεις και «αρχών» νεποτισμού.

Η ανάγκη είναι επιτακτική, κοινωνική αλλά και εθνική 
επιταγή. Για να μην υπάρξει ερημοποίηση, αποπαρια-
νοποίηση του παραγωγικού μας δυναμικού αλλά και 
κοινωνίας υπερήλικων με την ελαχιστοποίηση των 
νέων που θα μείνουν πίσω. Οι ρίζες των γενεαλογι-
κών μας δένδρων δεν πρέπει να ξεριζώνονται, αλλά 
να ποτίζονται και να ριζώνουν βαθειά.

Θεωρώ και πιστεύω ότι, υπάρχει ελπίδα, μπορού-
με και εμείς σε επίπεδο νησιωτικότητας να προωθή-
σουμε τις εφαρμοσμένες καινοτομίες με το εξαιρετικό 
ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτουμε. Γιατί, τα όνειρα 
μας ήταν, είναι και θα είναι στο γαλάζιο του Αιγαίου, 
που όταν χαράζει είναι όμορφα σου λέω!

Γιώργος Ε. Δεκάριστος
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Δυσ-λ3ξία
Τελικά πώς την ορίζουμε στο σήμερα;

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια αύξηση του ενδιαφέροντος, τόσο των γο-
νιών όσο και των εκπαιδευτικών, για τη δυσλεξία. Πράγματι η δυσλεξία είναι ένα 
φαινόμενο που παρατηρείται σ’ όλες τις χώρες που συνεχώς τα ποσοστά της αυξά-
νονται. Τελικά όμως πως την ορίζουμε; Τι ισχύει και τι όχι;

5 μύθοι για τη δυσλεξία
1. Κάθε παιδί που στην αρχή της φοίτησης του στο σχολείο δυσκολεύεται στην 

ανάγνωση και τη γραφή έχει δυσλεξία
2. Η δυσλεξία μπορεί να οφείλεται σε ψυχολογικά αίτια
3. Όλα τα παιδιά που μπερδεύουν το ε με το 3, το δ με το θ έχουν δυσλεξία
4. Τα περισσότερα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες ή μειωμένη σχολική επίδοση 

έχουν δυσλεξία
5. Τα δυσλεξικά παιδιά καθώς μεγαλώνουν θα ξεπεράσουν τη δυσλεξία

Αλήθεια για τη δυσλεξία
Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ακόμα ένα debate για το τι είναι ακριβώς δυσλε-

ξία  και πώς προκαλείται. Με τα χρόνια πολυάριθμοι ορισμοί έχουν διατυπωθεί 
και έχουν προκαλέσει διαμάχη και ακόμα ομοφωνία δεν υπάρχει. Ωστόσο, η ανα-
φορά του Sir Jim Rose το 2009 για τον ορισμό της δυσλεξίας και στην συνέχεια ο 
εμπλουτισμός του ορισμού από το Βρετανικό Οργανισμό Δυσλεξίας περιγράφει ότι 
Δυσλεξία είναι:

1. Μια ειδική μαθησιακή δυσκολία που επηρεάζει την ανάγνωση και γραφή
2. Δυσκολία στη φωνολογική ενημερότητα, τη λεκτική μνήμη και την ταχύτητα 

επεξεργασίας
3. Συνύπαρξη δυσκολιών μπορεί να παρουσιαστούν στη γλώσσα, στο κινητικό συ-

ντονισμό, στο διανοητικό υπολογισμό, στη συγκέντρωση και στην προσωπική ορ-
γάνωση, αλλά τα παραπάνω χαρακτηριστικά δεν είναι από μόνα τους 
χαρακτηριστικά δυσλεξίας.

Πιθανά χαρακτηριστικά δυσλεξίας ανά ηλικία
Βρεφική και προσχολική ηλικία (0-5):
• Καθυστέρηση λόγου
• Δυσκολίες άρθρωσης
• Δυσκολία αποστήθισης τραγουδιών,
• Δυσκολίες σε αλληλοδιαδοχικές κινήσεις, π.χ. το ντύσιμο και το γδύσιμό του, ή 

ακόμα και να συγχέει έννοιες, όπως το δεξιά- αριστερά
Σχολική ηλικία (5-11) και εφηβική (11-18):
• Μη φωνολογική ενημερότητα (γράμμα – ήχου)
• Έλλειψη προσανατολισμού, αίσθηση χώρου και χρόνου (μετά την ηλικία των 7-8)
• Μετάθεση, παράλειψη γραμμάτων ή συλλαβών στην ορθογραφία και στην ανά-

γνωση
• Φτωχή κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση
• Χάσιμο της σειράς στο βιβλίο
• Αντιμεταθέσεις π.χ ε με 3, δ με θ
• Καθρεφτική γραφή
• Ανάγνωση αργή, με δισταγμό, με συλλαβισμό χωρίς νόημα, χωρίς ροή π.χ. πε-

τράζι αντί για τραπέζι 
• Κακογραφία, ακαταστασία γραπτού, μουντζούρες στο γραπτό, αδικαιολόγητα 

κενά, κατάργηση διαστημάτων, απουσία σημείων στίξης, απουσία κεφαλαίων ή πα-
ρεμβολή τους ανάμεσα στα μικρά

• Δυσκολία αυτοματοποίησης
• Δυσκολία στην βραχύχρονη μνήμη (ικανότητα συγκράτησης της πληροφορίας 

για σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα)
• Πιθανόν δυσκολία στην αριθμητική
• Κανένα απολύτως πρόβλημα στην άρθρωση και στην ομιλία (εκτός αν τυχαία 

συνυπάρχει άλλη διαταραχή)
• Έχουν πλούσιο συναισθηματικό κόσμο, καλή κριτική ικανότητα
Ενήλικη ζωή (18 και μετά)
• Πολλά από τα παραπάνω παραμένουν
• Δυσκολία επιχειρηματολογίας
• Ορθογραφικά λάθη
• Δυσκολία ταυτόχρονης εκτέλεσης πολλών ενεργειών

Διάγνωση… «Όσο πιο νωρίς, τόσο πιο καλά»
Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι η διάγνωση της δυσλεξίας δεν είναι 

απλή ούτε εύκολη διαδικασία. Αντίθετα, απαιτεί εμπειρία, εξειδίκευση και μεγάλη 
προσοχή.  Για αυτό το λόγο, η αξιολόγηση πρέπει να γίνεται από μια ομάδα Ειδικών, 
η οποία θα εκτιμήσει προσεκτικά τις ικανότητες και τις αδυναμίες του. 

Συνοψίζοντας, η έγκαιρη και ακριβής διάγνωση δυσλεξίας αποτελεί 
το κλειδί στα χέρια των ειδικών διότι με τον τρόπο αυτό, μπορούμε να 
εξασφαλίσουμε υψηλές πιθανότητες για να ξεπεραστούν οι δυσκολίες 
της δυσλεξίας, εφαρμόζοντας ακριβείς παρεμβάσεις σε συνεργασία με 
όλα τα άμεσα εμπλεκόμενα μέλη (οικογένεια, σχολείο, κοινωνικός πε-
ρίγυρος). 

Μαρία Α. Κουταλίδη - Ειδική Παιδαγωγός 

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

»

»

»

»

»

Άποψη
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ΠΑΡΟΙΚΙΑ
ΤΗΛ.: 22840 21333

O12 UNITED COLORS
OF BENETTON

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

Απόψεις

Το Σχολείο  
του χθες…

(1ο μέρος)
Το σχολείο, όσα χρόνια κι αν περάσουν, θα είναι πά-

ντα χαραγμένο στη μνήμη μας και στην καρδιά μας. 
Έχει αλλάξει όμως πολύ σε σχέση με το παρελθόν. 

Αλλιώς ήταν τα σχολικά χρόνια την εποχή των παπ-
πούδων μας και των γονιών μας, αλλιώς όταν ήμα-
σταν εμείς στο σχολείο και είναι διαφορετικά τα πράγ-
ματα για τους μικρούς μαθητές του σήμερα.

Δωρεάν παιδεία: Τότε, τα πιο παλιά χρόνια, η Παι-

δεία δεν ήταν δωρεάν. Κάθε χρονιά ο μαθητής έπρεπε 
να πληρώσει 20 δραχμές για την εγγραφή του στην 
επόμενη τάξη τον Σεπτέμβριο και 10 δραχμές στο τέ-
λος του σχολικού έτους για το ενδεικτικό. Τότε, που το 
ένα ημερομίσθιο, από την ανατολή μέχρι τη δύση του 
ηλίου, ήταν γύρω στις 30 δραχμές. Οι μαθητές είχαν 
ένα κοντύλι και μία πένα και ίσως στην καλύτερη περί-
πτωση ένα τετράδιο και τα βιβλία τα αγόραζαν καινού-
ρια ή μεταχειρισμένα ή τα δανειζόντουσαν από άλλα 
παιδιά (ή τα μεγαλύτερα αδέλφια) και τα πρόσεχαν 
ως κόρη οφθαλμού για να τα ξαναδώσουν στη γενιά 
που ερχόταν. Πολύ λίγοι μαθητές είχαν τη δυνατότητα 
να τα αγοράσουν. Κάθε βιβλίο κόστιζε από 5 έως 10 
δραχμές, ενώ τα τετράδια κόστιζαν από 50 λεπτά της 
δραχμής. Τα παιδιά πήγαιναν σε ξεχωριστά σχολεία. 
Ήταν ανεπίτρεπτο κορίτσια και αγόρια να πηγαίνουν 
στο ίδιο σχολείο. Γι’ αυτό υπήρχαν τα αρρένων για τα 
αγόρια και τα θηλέων για τα κορίτσια. Στη συνέχεια 
έγιναν μικτά. Τότε τα παιδιά πήγαιναν σχολείο πρωί 
και απόγευμα, καθώς και το Σάββατο και φυσικά κάθε 
Κυριακή υπήρχε υποχρεωτικός εκκλησιασμός!    

Στις 11 Απριλίου 1964 θεσπίστηκε η δωρεάν και 
υποχρεωτική παιδεία!

Ο δάσκαλος, παλιά ήταν αυστηρός. Χρησιμοποι-
ούσε τη βέργα ή το χάρακα, ή σου τραβούσε το αυτί ή 
τη φαβορίτα, για να τιμωρήσει τους μαθητές που έκα-
ναν αταξίες ή δε μελετούσαν τα μαθήματά τους. Άμα 
έσπαγε η βέργα στο χέρι σου, ήσουν υποχρεωμένος να 
φέρεις άλλη την άλλη μέρα. Ο δάσκαλος, όταν έκανε 
μάθημα, καθόταν στην έδρα. Πάνω στην έδρα υπήρχε 
το μελανοδοχείο, η πένα, τα βιβλία του δασκάλου, το 
απουσιολόγιο, η βέργα και ένα βάζο με λουλούδια. Η 
έδρα ήταν πάνω σε ένα ξύλινο βάθρο. 

Το βάθρο υπήρχε για να είναι ο δάσκαλος πιο ψηλά 
και να βλέπει καλύτερα όλους τους μαθητές. Πάνω 
από την έδρα στον τοίχο ήταν σε περίοπτη θέση η ει-
κόνα του Χριστού, ή της Παναγίας, ή του Μυστικού 
Δείπνου. Ο δάσκαλος της εποχής εκείνης, με τα πενι-
χρά χρήματα που του έδινε η πολιτεία, έκανε ότι μπο-
ρούσε για να εκπληρώσει το καθήκον του, που ήταν 
ασφαλώς καθαρό λειτούργημα. Οι κοινότητες κατέθε-
ταν κάποια χρήματα στο δημόσιο ταμείο της περιοχής, 
και από αυτά πληρώνονταν οι δάσκαλοι και οι ιερείς. 
Τα χρήματα ίσα που έφταναν για ένα πιάτο φαγητό! 
Μέσα στα πολλά προβλήματα που αντιμετώπιζαν εί-
χαν κι από πάνω να αντιμετωπίσουν τον επιθεωρη-
τή εκπαίδευσης που επισκεπτόταν το σχολείο για να 
ελέγχει το έργο τους. Έλεγχε αν ήξεραν οι μαθητές το 
μάθημα, αν ήταν περιποιημένα τα παιδιά και ντυμένα 
όπως έπρεπε. Οι μαθητές ήταν υποχρεωμένοι να πα-
ρακολουθούν με σταυρωμένα χέρια το μάθημα και να 
σηκώνονται όρθιοι όταν εξετάζονται. Το 1982 καταρ-
γήθηκαν οι Επιθεωρητές. 

Οι μαθητές, έπρεπε να βρίσκονται από πολύ νω-
ρίς στο σχολείο. Δεν υπήρχαν όμως, σχολεία σε κάθε 
χωριό με αποτέλεσμα να χρειάζεται οι μαθητές να 
περπατάνε μέχρι και μία ώρα μέχρι να φτάσουν, μέσα 
σε δύσκολες καιρικές συνθήκες. Και μην ξεχνάμε πως 
δεν είχανε όλα τα παιδιά παπούτσια και ζεστά ρούχα 
εκείνη την εποχή. Μάλιστα, μερικά παιδιά έβγαζαν τα 
παπούτσια και περπατούσαν όλη τη διαδρομή ως το 
σχολείο ξυπόλυτα, για να μην χαλάσουν το μοναδικό 
ζευγάρι παπούτσια που διέθεταν. Σε περιπτώσεις πολύ 
μακρινές η οικογένεια επιβαρυνόταν με ενοίκιο, αν είχε 
την οικονομική δυνατότητα.  

(συνεχίζεται…)

παριανές μνήμες
 του Χριστόδουλου Μαούνη

Στις 24 Σεπτεμβρίου 1993 ημέρα της εορτής της 
Παναγίας της Μυρτιδιωτίσσης, έγινε η ανακομιδή 

των λειψάνων του π. Φιλοθέου.

Κατά την ιερή και συγκλονιστική εκείνη στιγμή ο 
μακαριστός Μητροπολίτης Παροναξίας, Αμβρόσι-
ος, μεταξύ άλλων είπε και τα εξής σημαντικά: «Όλα 
τα πνευματικά του τέκνα που συνήλθομεν ενταύθα 
στην Ιερά Μονή Θαψανών και συμμετέχουμε με 
συναισθήματα συγκλονισμού, αγάπης και αφοσιώ-
σεως προς τον Γέροντα ο οποίος μας επυράκτωσε, 
μας αναγέννησε πνευματικώς και μας οδήγησε εις 
νομάς σωτηρίους, χαιρόμεθα και αγαλλόμεθα δια 
την πανήγυρη αυτή την διπλή και μέσα μας υποκαίει 

ο πόθος και είναι κοινή η συνείδηση ότι για μας, για 
όλα τα πνευματικά του τέκνα είναι ο νέος της Εκκλη-
σίας κυοφορούμενος άγιος (ακούστηκε από τον κό-
σμο:  «Άγιος! Άγιος! Άγιος!»). Η επίσημος αναγνώριση 
της αγιότητας του κυοφορείται. Πόσο θα διαρκέσει 
η κυοφορία είναι άγνωστο. Ο λαός, η συνείδηση του 
λαού ανακηρύσσει τους αγίους και κατόπιν η Εκκλη-
σία επιβραβεύει και έρχεται και αναγνωρίζει».

Ας έχουμε, λοιπόν, την ευχή του και οι ευλογίες του 

ας περιλούζουν όλους μας και το νησί της Πάρου που 
κατέχει θησαυρό ανεκτίμητο, τα άγια και τίμια λείψα-
να του, που φυλάσσονται στην Ιερά Μονή Παναγίας 
Μυρτιδιωτίσσης στα Θαψανά, όπου και ο τάφος του, 
δίπλα στον ναό του Αγίου Νεκταρίου. 

  Ο Οικουμενικός Πατριάρχης, κ. Βαρθολομαίος, 
σε ομιλία του κατά την τελετή των εγκαινίων του 
Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Αβάνας στην Κούβα 
(25/1/2004), τόνισε ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν 
έπαυσε ποτέ να αναδεικνύει Αγίους. Αφού ανέφερε 
αρκετά ονόματα Αγίων πού ανακηρύχθηκαν πρό-
σφατα, συνέχισε: «Υπάρχουν ακόμη και εκείνοι τους 
οποίους το πλήρωμα της Εκκλησίας ομοφώνως ανα-
γνωρίζει ως Αγίους, αν και επίσημος πράξη αναγνωρί-
σεως της Αγιότητος αυτών δεν έχει εισέτι εκδοθεί (…), 
και μεταξύ αυτών ανέφερε και τον Φιλόθεο Ζερβάκο.

(πηγές: «Παριανά» τευχ. 117, diakonima.gr)
Η οδός του ξεκινάει από το γεφυράκι του χείμαρ-

ρου Έλητα στη περιοχή  «Λιαροκόπι» έως τις Καμάρες. 
Χριστόδουλος Α. Μαούνης 

Μέλος της επιτροπής 
ονοματοδοσίας Παροικιάς

Ο δρόµος είχε
τη δική του ιστορία

Φιλόθεος 
Ζερβάκος 

(1884-1980)
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Τουριστική 
επιτροπή

Ο δήμος Πάρου αντιλαμβάνεται πλήρως τη σημα-
ντικότητα που έχει ο τουρισμός για την αναπτυξιακή 
δυναμική της οικονομίας του νησιού μας. Ξεκινάω μ’ 
αυτήν την πρόταση για να μην υπάρχει καμία παρα-
νόηση εξ αρχής του σημερινού κειμένου.

Στο πλαίσιο του δήμου λειτουργεί τουριστική επι-
τροπή, ως γνωμοδοτικό και συμβουλευτικό όργανο 
προς τη δημοτική αρχή και το δημοτικό συμβούλιο, 
το οποίο με τις αποφάσεις που παίρνει, είναι και το 
μοναδικό και κυρίαρχο όργανο άσκησης της τουρι-
στικής μας πολιτικής. Η καθολική σχεδόν αποδοχή 
και ψήφιση των εισηγήσεων της Τουριστικής Επιτρο-
πής, τα τελευταία χρόνια, από το σύνολο του δημο-
τικού συμβουλίου, καταδεικνύει την επικρότηση των 
ενεργειών της.

Από την άλλη, η τουριστική επιτροπή είναι ένα όρ-

γανο που απαρτίζεται από εθελοντές. Ό,τι και αν κά-
νουν τα μέλη της, είναι ευπρόσδεκτο, είτε είναι σω-
στό, είτε είναι λάθος. Θυμίζουμε ότι από μόνη της 
η Επιτροπή δεν μπορεί να αποφασίσει ούτε για ένα 
ευρώ. Και για να λέμε τα πράγματα όπως είναι, όταν 
μιλάμε βαρύγδουπα για Επιτροπή, στην ουσία μιλάμε 
για τους επικεφαλής τους. Άλλοτε είναι σχετικοί με 
το θέμα, άλλοτε είναι στελέχη της πλειοψηφίας που 
πρέπει να μπουν σε κάποια θέση, άλλοτε είναι οι μό-
νοι εύκαιροι της εκάστοτε παράταξης και άντε μη συ-
νεχίζω να γράφω, και μας βγουν και άλλες ιστορίες…

Παρά ταύτα, πρέπει να σημειώσουμε ότι η του-
ριστική επιτροπή δεν έχει πετύχει ακόμα -μετά από 
τα τόσα χρόνια λειτουργίας της- να μεταβληθεί σε 
μία τουριστική επιχείρηση, με εξειδικευμένα στελέχη, 
γραμματεία κλπ, στον πιο ευαίσθητο τομέα της οικο-
νομίας του νησιού. Ουσιαστικά η τουριστική επι-
τροπή «ξεπλένει» την ανυπαρξία σταθερού 
πολιτικού προγράμματος για τον τουρισμό, 
αφού για ό,τι γίνεται, και κυρίως, για ό,τι δεν γίνεται, 
ο δήμαρχος μπορεί να λέει: «...η Τουριστική Επιτροπή 
μας εισηγήθηκε αυτό, έκανε ετούτο ή δεν έκανε το 
άλλο». Έτσι, «καταναλώνεται» κεφάλαιο εθελοντικής 
προσφοράς, αφού μέλη της Επιτροπής μετατρέπο-
νται σε αχθοφόρους, διακοσμητές, διανομείς εντύ-
πων κλπ.

Έτσι, στην Πάρο, παρουσιάζεται το φαινόμενο να 
έχουμε «ειδικές» επιχειρήσεις για το νερό, την απο-
χέτευση, τον πολιτισμό, αλλά να μην έχουμε αρμόδια 
και υπεύθυνα στελέχη που θα υλοποιούν πολιτικές 

τουρισμού! Και όλα αυτά, σ’ έναν δήμο, ο οποίος αν 
δεν είχε τον τουρισμό ως κύρια πηγή εσόδων του, θα 
ήταν όπως δεκάδες άλλοι δήμοι παρόμοιου πληθυ-
σμού με προϋπολογισμούς μερικών μόνο εκατομμυ-
ρίων ευρώ. (Υπάρχουν δήμοι στην Ελλάδα που έχουν 
ετήσιο προϋπολογισμό όσο περίπου έχει μόνο το 
δικό μας λιμενικό ταμείο…).

Πιστεύω, ότι την τελευταία εικοσαετία υπήρξαν 
και χρονιές που έγιναν σημαντικά, ξεχωριστά βήματα 
στον τομέα του τουρισμού. 

Όμως σήμερα αποδεικνύεται ότι αυτά τα θετικά 
βήματα έγιναν από ιδέες μετρημένων στα δάχτυλα 
ανθρώπων ή υλοποιήθηκαν από «εργοστάσια 
παραγωγής και πώλησης τουριστικών ιδε-
ών», τα οποία λειτουργούν φασόν τις ιδέες 
τους ακόμα και σε ανταγωνιστικούς προορι-
σμούς. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο χρειάζεται μόνι-
μος, εξειδικευμένος μηχανισμός με αντίστοιχα στε-
λέχη.

Η άποψή μου είναι ότι η Πάρος ανήκει στις πρώτες 
10-15 βιομηχανίες του τουριστικού τομέα στη χώρα 
μας, τηρουμένων των αναλογιών. Με βάση αυτήν την 
πεποίθηση μας, γράφουμε ξανά, ότι η σοβαρότητα 
με την οποία πρέπει να αντιμετωπίζεται ο τομέας 
από την εκάστοτε δημοτική αρχή υπαγορεύεται από 
το υψηλό τουριστικό επίπεδο του τόπου μας. Ο πή-
χης των απαιτήσεων μας βρίσκεται ψηλά και εκείνα 
που λαμβάνουμε από τον δήμο είναι λίγα και πολλές 
φορές σε αναντιστοιχία της «τουριστικής» αξίας της 
Πάρου.

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

συνήθης 
ύποπτος
του ∆ΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ
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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) 

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 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

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

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ, 
δίπλα από το βενζινάδικο Aegean 
(χείµαρρος Κατσίκι), ενοικιάζεται 
κατάστηµα 47 τ.µ. και υπόγειο 27 τ.µ. 
Ενοικιάζονται µαζί ή και ξεχωριστά. 
Τηλ. επικοινωνίας: 6938 431 095

ΛΕΥΚΕΣ, ενοικιάζεται στούντιο 25 
τ.µ. για 1 ή 2 άτοµα. Τιµή 420 ή 550 
ευρώ το µήνα, για διαµονή, ∆ΕΗ , νε-
ρό, Wifi , A/C, parking και εβδοµαδιαία 
καθαριότητα. ∆ιαθέσιµο για ενοικίαση 
έως 30/6/2019. Τηλ. 6942 798 728

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

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

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

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

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται, κατά προτί-
µηση µέχρι 30 ετών, για εργασία σε 
κατάστηµα χρωµάτων, σιδηρικών και 
ειδών σπιτιού. Απαραίτητη η γνώση 
Η/Υ και πτυχίο αγγλικής γλώσσας. 
Αποστολή βιογραφικών στο email: 
lavandaparos@gmail.com 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται από ψητο-
πωλείο στην Παροικιά. Ειδικότητες: 
προετοιµασία κουζίνας, ψήστης – 

τυλιχτής, σερβιτόροι, Delivery, καθώς 
και καθαρίστρια για 1 φορά την 
εβδοµάδα. Εργασία για όλο το χρόνο. 
Απαραίτητα, προϋπηρεσία, χαµόγελο. 
Τηλ. 6977 476 608, 6970 651 470

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΝ∆ΡΑΣ ζητείται µε 
απολυτήριο λυκείου, 18,5 ετών και 
άνω, για υποστήριξη επιχείρησης. 
Βιογραφικά στο email: future9@
otenet.gr

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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 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

Εκδρομή
Ο πολιτιστικός σύλλογος Άσπρου Χωριού, «Ατλαντίς», 

διοργανώνει από 19 έως 24 Οκτωβρίου 2018 εξαήμερη 
εκδρομή σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. 

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες και  
συμμετοχές θα πρέπει να απευθύνονται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 
στα τηλέφωνα 6976 216325 και 6948 517080.  

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, δηλαδή 
η ανάπτυξη του αθλητικού πνεύματος και η λειτουργία όλων των 
αναγνωρισμένων και μη ολυμπιακών αθλημάτων. 

Η Πληρεξούσια Δικηγόρος
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«Μαϊμού» 
αστυνομικός

Συνελήφθη το Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου 2018, το 
απόγευμα, στην Πάρο, από αστυνομικούς του αστυ-
νομικού τμήματος, μια 28χρονη ημεδαπή κατηγο-
ρούμενη για αντιποίηση αρχής και απάτη.

Ειδικότερα, όπως διαπιστώθηκε η κατηγορούμενη 
παρουσιάστηκε ως αστυνομικός σε ημεδαπή που της 
είχε βεβαιωθεί τροχονομική παράβαση και την έπεισε 
για τη «διευθέτηση» αυτής έναντι αμοιβής. Αφού κα-
τάφερε να της αποσπάσει το χρηματικό ποσό των 100 
ευρώ, η δράστιδα απαίτησε την καταβολή επιπλέον 
χρημάτων για το «κλείσιμο» της υπόθεσης.

Το περιστατικό καταγγέλθηκε στο αστυνομικό τμήμα 
Πάρου και άμεσα οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση 
στο πλαίσιο της οποίας προσημειώθηκε το χρηματικό 
ποσό των 70 ευρώ και ορίστηκε ραντεβού δοσοληψί-
ας μετά την ολοκλήρωση του οποίου αστυνομικοί ακι-
νητοποίησαν και συνέλαβαν την 28χρονη. Στην κατοχή 
της βρέθηκε το προσημειωμένο χρηματικό ποσό, μαζί 
με ένα κινητό τηλέφωνο που κατασχέθηκε ως μέσο 
διευκόλυνσης.

Ναρκωτικά
Συνελήφθησαν στις 13 Σεπτεμβρίου 2018, στην 

Πάρο, από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος, 
δυο αλλοδαποί ηλικίας 27 και 24 ετών κατηγο-
ρούμενοι για κατοχή ναρκωτικών ουσιών με σκο-
πό τη διακίνηση και παράνομη είσοδο-διαμονή.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων αστυνομικών 
δράσεων για την καταπολέμηση της διάδοσης των 
ναρκωτικών, πραγματοποιήθηκε έλεγχος στους κατη-
γορούμενους και ακολούθησε έρευνα στο χώρο δια-
μονής τους όπου βρέθηκαν στην κατοχής τους:

- Ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης βάρους -194,9- 
γραμμαρίων τοποθετημένη σε -20- συσκευασίες

- 2 κινητά τηλέφωνα
- Το χρηματικό ποσό των 625 ευρώ
Τα ανευρεθέντα ναρκωτικά και χρήματα κατασχέθη-

καν.

Κλοπή
Συνελήφθησαν στις 17 Σεπτεμβρίου 2018, στην 

Πάρο, από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος, 
ένας 50χρονος και μια 44χρονη, αλλοδαποί κα-
τηγορούμενοι για διάπραξη κλοπής.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης σχετικής κα-
ταγγελίας εντοπίστηκαν οι κατηγορούμενοι και μετά 
από έλεγχο - ερευνά που έγινε σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο 
που χρησιμοποιούσαν και κατοικία που διέμεναν βρέ-
θηκαν στην κατοχή τους πλήθος αντικειμένων και 
τιμαλφή. Όπως διαπιστώθηκε από τη συνδυαστική 
αξιολόγηση των στοιχείων της υπόθεσης, το χρονικό 
διάστημα από αρχές του 2015 έως την 17/9/2018 οι 
δράστες αφαίρεσαν τμηματικά από εξοχική κατοικία, 
όπου απασχολούνταν, τιμαλφή και προσωπικά αντι-
κείμενα συνολικής εκτιμώμενης αξίας 12.300 ευρώ, 
καθώς και το χρηματικό ποσό των 2.000 ευρώ.

Τα αναγνωρισθέντα κλοπιμαία που βρέθηκαν στην 
κατοχή τους θα αποδοθούν στον δικαιούχο, ενώ τα 
υπόλοιπα αντικείμενα κατασχέθηκαν και εξετάζεται η 
προέλευση τους.

Επιταγές…
Στις 24/9/2018 συνελήφθη στην Πάρο, 54χρονος 

ημεδαπός διότι σε βάρος του εκκρεμούσαν δύο κα-
ταδικαστικές αποφάσεις του Μονομελούς Πλημμε-
λειοδικείου Αθηνών με ποινή φυλάκισης 6 μηνών και 
χρηματική ποινή 600 ευρώ, για έκδοση ακάλυπτων 
επιταγών.

Οδηγώ με 
ασφάλεια;

Το καλοκαίρι πέρασε, ο απολογισμός βαρύς. Όλοι 
γίναμε μάρτυρες καταστάσεων τρέλας και πανικού, 
μετά από κάποιο τροχαίο, ή οδικής ατσαλιάς κάποιου 
εκνευρισμένου οδηγού, που νόμισε ότι βρισκόταν στην 
AUTOBANK, προσπερνώντας βγαίνοντας στο αντίθετο 
ρεύμα, σκορπώντας τον πανικό στους διερχόμενους 
πεζούς, αλλά και άλλους οδηγούς.

Όλοι γνωρίζουμε, ότι πολλές ζωές χάνονται στους 
δρόμους. Έρευνες γράφουν για περισσότερους από 
1.500 ανθρώπους, που χάνουν τη ζωή τους στους 
Ελληνικούς δρόμους κάθε χρόνο. Παρόλα αυτά, το αί-
σθημα της οδικής ευθύνης είναι χαμηλό, στον Έλληνα 
πολίτη. Πόσες φορές δεν έχει τύχει στον καθένα μας, 
μετά από μια κουραστική ημέρα και ένα καλό γεύμα, 
πίνοντας και κανένα ποτήρι παραπάνω να θελήσουμε 
να χαλαρώσουμε σε κάποια παραλία, οδηγώντας με 
τα αντανακλαστικά μας περιορισμένα. Γενικότερα, ο 
συνδυασμός αλκοόλ και οδήγησης είναι ότι χειρότερο. 
Σου δημιουργεί μια πλασματική αίσθηση αυτοπεποί-
θησης και αμβλύνει σημαντικά τις αντιδράσεις, ενώ 
μας κάνει να εκτιμάμε λανθασμένα, τις αποστάσεις  
και την ταχύτητα. Ενώ όταν οδηγούμε, πρέπει να εί-
μαστε σε θέση να πάρουμε τη σωστή απόφαση, γιατί 
δεν κινδυνεύει μόνο η δική μας ζωή, αλλά και οι ζωές 
των άλλων.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε, ότι ένας κουρασμένος ή 
εκνευρισμένος οδηγός δεν έχει την ικανότητα της 
έγκαιρης πρόβλεψης και της αποτελεσματικής αντί-
δρασης. Ενώ ένας ξεκούραστος και νηφάλιος οδηγός, 
σε περίπτωση επείγουσας κατάστασης θα διατηρήσει 
την ψυχραιμία του και θα μπορέσει να ανταπεξέλθει 
καλύτερα.

Κάποιοι λένε, ότι η οδήγηση είναι σαν το σκάκι. Ο 
καλός παίκτης, (οδηγός) είναι ιδιαίτερα προσεκτικός 
και προβλέπει τις κινήσεις των άλλων. Βρίσκεται πά-
ντα σε εγρήγορση, έχει καλή αίσθηση του χώρου και 
με μόνη προτεραιότητα ασφαλές κινήσεις. (Να μη βά-
ζει σε κίνδυνο τους άλλους). Ο καλός οδηγός, πρέπει 
πάντα να είναι έτοιμος να φρενάρει, ή να επιταχύνει 
ανάλογα με την περίπτωση.

Στον τόπο μας, που όσο αυξάνεται ο τουρισμός 
τόσο αυξάνεται και η κίνηση στους δρόμους, ιδιαίτερα 
τους καλοκαιρινούς μήνες, που ο ήλιος ζαλίζει, έχου-
με χαλαρώσει πίνοντας κανένα ποτήρι παραπάνω και 
τα αντανακλαστικά μας υπολειτουργούν, ενώ το «δε 
βαριέσαι σε διακοπές είμαστε», γίνεται καθημερι-
νότητα, ξεχνώντας να φορέσουμε τη ζώνη ασφαλείας, 
ή αφήνοντας το κράνος πίσω. (Σιγά μη κουβαλάω 
και αυτό το βαρίδι). Έτσι γινόμαστε πιο ευάλωτοι, 
στο όποιο ατυχές οδικό γεγονός μας συμβεί.

Τέλος, αλλά και το πιο ουσιαστικό, είναι να θυμό-
μαστε ότι οι κανόνες οδικής συμπεριφοράς, εδραιώ-
νονται από πολύ μικρή ηλικία. Τα μικρά παιδιά, που 
έχουν ως πρότυπα τους γονείς τους, θα μιμηθούν τους 
χειρισμούς που βίωσαν στα πίσω καθίσματα του αυ-
τοκινήτου και θα αντιδράσουν με την ανάλογη ωρι-
μότητα ή μη, όταν έρθει η ώρα να οδηγήσουν τα ίδια. 
Γι’ αυτό είναι στο χέρι όλων μας να δημιουργήσουμε 
υπεύθυνους οδηγούς. 

Παναγιώτης Δημόπουλος

Γιατί δεν 
κατεβαίνω για 
δήμαρχος

Πολύ θα ήθελα να βάλω υποψηφιότητα για δήμαρ-
χος στις επόμενες εκλογές, όμως  άλλαξα ιδέα όταν 
σκέφθηκα ότι θα έχανα τον αγώνα πριν ακόμα αυτός 
ξεκινήσει. 

Αιτία είναι η παρακάτω δήλωση που θα έκανα στην 
πρώτη μου εμφάνιση:

Αγαπητοί μου συμπολίτες, σας αρέσει η Πά-
ρος έτσι όπως είναι ή θέλετε να αλλάξει; Αν 
σας αρέσει η σημερινή κατάσταση, τότε εγώ 
δεν έχω θέση στη νέα δημοτική αρχή.

Επειδή γνωρίζω ότι ένα μεγάλο μέρος των πολιτών 
του νησιού έχουν καλομάθει στο να κάνουν ό,τι τους 
συμφέρει και ό,τι τους βολεύει χωρίς να δίνουν λο-
γαριασμό, είμαι βέβαιος ότι θα απαντήσουν ότι «δεν 
επιθυμούν η Πάρος να αλλάξει». Έτσι  αναγκάστηκα 
να παραιτηθώ από την υποψηφιότητά μου, καθώς θα 
μου ήταν αδύνατο να αναλάβω μια δημαρχία χωρίς 
να φέρω τα πάνω κάτω για να μπει λίγη τάξη σε όλα 
αυτά που συμβαίνουν.

Αντιλαμβάνομαι επίσης ότι ο νυν δήμαρχος, ο οποίος 
κατά πάσα πιθανότητα θα είναι υποψήφιος στις επό-
μενες εκλογές, θα έχει μεγαλύτερες πιθανότητες από 
μένα να τις κερδίσει. Είμαι βέβαιος ότι όταν θα θέ-
σει και εκείνος το παραπάνω ερώτημα, η μισή Πάρος 
που τον ψήφισε θα τον ξαναψηφίσει γιατί πιστεύει ότι 
όλα πηγαίνουν ρολόι και δεν χρειάζεται να γίνει καμιά 
αλλαγή. Ίσως ζητήσουν να αυξηθούν κι άλλο τα τρα-
πεζοκαθίσματα στα πεζοδρόμια, και οι ξαπλώστρες 
στις παραλίες να «γλύφουν» το κύμα. Δεν αποκλείεται 
ακόμα και να ζητήσουν να λειτουργήσει καζίνο στο 
αγροκήπιο και το πρώην αεροδρόμιο να γίνει πίστα 
αγώνων ταχύτητας. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν γιατί δεν 
κατεβαίνω για δήμαρχος. Αφού λοιπόν εγώ παραιτού-
μαι, διερωτώμαι ποιοι θα είναι οι άλλοι υποψήφιοι. 

Ποιος ποιος ποιος μωρό μου ποιος;
Ποιος για δήμαρχος θα βάλει
που να έχει τόσα κάλλη.
Πρέπει να’ ναι και ωραίος, 
μήπως είναι ο Κωβαίος;
Πρέπει να’ ναι και βαρύς, 
μήπως είναι ο Κωνσταντής;
Πρέπει να’ ναι και καρντάσης, 
μήπως είναι ο Θανάσης;
 
Ποιος ποιος ποιος μωρό μου ποιος;
Δήμαρχος όποιος  εκλεγεί,
ξινό απ τη μύτη θα του βγει.
Τι να προλάβει, τι να φτιάξει,
το νησί έχει πλαντάξει.
Γουρούνες εδώ μηχανάκια εκεί, 
παραλίες στο σφυρί,
αγροκήπιο σε αναμονή, 
κυκλοφοριακό σε εντατική.
Μόνο Τάμα θα τον σώσει 
στην Εκατονταπυλιανή.

Δημήτρης Καλανδράνης

Ανακοίνωση ΚΤΕΛ Πάρου
Η ΚΤΕΛ Πάρου ΑΕ ανακοινώνει ότι για το σχολικό έτος 2018-2019 θα ισχύουν τα παρακάτω:
1. Μισό εισιτήριο στους μαθητές που μεταφέρονται (εκτός σχολικού ωραρίου στη διαδρομή που αναφέ-

ρεται στο μαθητικό δελτίο.
2. 40% έκπτωση στους εκπαιδευτικούς (με την έκδοση μηνιαίας κάρτας) από/προς το σχολείο που εργά-

ζονται.
3. 25% έκπτωση στους τρίτεκνους (εγγεγραμμένους στο Σύλλογο Τρίτεκνων Πάρου).
4. Δωρεάν μετακίνηση των σωμάτων ασφαλείας που υπηρετούν στο νησί.
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στα τηλέφωνα 2280 27133, 

22840 22273 ή να στέλνουν e-mail στο info@ktelparou.gr
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Αρχίζει  
το ματς

Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 24/9/2018 η κλή-
ρωση του πρωταθλήματος ανδρών της ΕΠΣ Κυκλά-
δων, στην Κύθνο.

Φέτος, στο πρωτάθλημα δήλωσαν συμμετοχή 22 
ομάδες, που θα μετέχουν σε τρεις ομίλους.

Οι Παριανές ομάδες (ΑΟΠ, Αστέρας Μαρμάρων, 
Μαρπησσαϊκός και Νηρέας) θα μετέχουν στον Β’ Όμι-
λο, μαζί με τη Σέριφο, Πανσιφναϊκό, Παμμηλιακό και 
Κύθνο.

Διεξαγωγή πρωταθλήματος
Στην Α’ φάση θα διεξαχθούν αγώνες ανά όμιλο 

(εντός-εκτός) και οι δύο πρώτες ομάδες, σύμφωνα με 
τον βαθμολογικό πίνακα, κάθε Ομίλου θα περάσουν 
απευθείας στη Β’ φάση του πρωταθλήματος. Οι πρώ-
τες ομάδες της βαθμολογίας κάθε ομίλου (Α’, Β’, Γ’) 
θα ξεκινήσουν στην Β’ φάση με 2 βαθμούς επιπλέον 
(bonus). 

Οι τρίτες ομάδες κάθε Ομίλου θα παίξουν μονούς 
αγώνες (μπαράζ) αναμεταξύ τους, σε ουδέτερη έδρα, 
με βαθμολογία και οι δύο πρώτες θα περάσουν και 
αυτές στη Β’ φάση.

Αφού τελειώσουν οι αγώνες της Α’ φάσης, θα συ-
γκροτηθούν δύο όμιλοι των τεσσάρων ομάδων, με 
ακτοπλοϊκά κριτήρια. Εκεί, στη Β’ φάση θα δημιουρ-
γηθεί ο Δ’ και Ε’ Όμιλος. Στον Δ’ Όμιλο θα μετέχουν οι 
δύο πρώτες ομάδες του Α’ Ομίλου που προκρίθηκαν 
απευθείας στη Β’ φάση. Στον Ε’ Όμιλο θα μετέχουν οι 
δύο πρώτες ομάδες του Γ’ Ομίλου που προκρίθηκαν 
απευθείας στην Β’ φάση. Οι ομάδες από τον Β’ Όμι-
λο που μετέχουν οι Παριανές ομάδες (οι δύο πρώτοι, 
απευθείας πρόκριση με επιπλέον δύο βαθμούς και πι-
θανόν η ομάδα που θα προκριθεί μέσω του μπαράζ), 
θα τοποθετηθούν στους δύο Ομίλους με ακτοπλοϊκά 
κριτήρια. Αν κριθεί απαραίτητο αυτό θα γίνει με κλή-
ρωση ώστε ο κάθε όμιλος να αποτελείται από τέσσε-
ρις ομάδες.

Οι αγώνες των δύο Ομίλων θα διεξαχθούν με βαθ-
μολογία (εντός – εκτός) κατόπιν κληρώσεως. Οι πρώ-
τοι των δύο ομίλων (Δ’ και Ε’) θα αναμετρηθούν σε 
αγώνα μπαράζ (κανονική διάρκεια, παράταση, πέναλ-
τι εάν χρειαστεί), σε ουδέτερη έδρα και ο νικητής θα 
είναι πρωταθλητής ανδρών, που προάγεται στην Γ’ 
Εθνική κατηγορία, βάση της προκήρυξης της ΕΠΟ.

Υποβιβασμός
Στην Α’ κατηγορία την περίοδο 2019-2020 θα 

συμμετέχουν 10 ομάδες. Στην Α’ κατηγορία 
θα παραμείνουν οι 7 ομάδες, που συμμετείχαν 
στην Β’ φάση, (ο πρωταθλητής όπως γράψαμε πα-

ραπάνω ανεβαίνει στην Γ’ Εθνική), η 3η ομάδα που 
αποκλείστηκε από τη Β’ φάση και δύο ομάδες 
από τους 4ους των Ομίλων, που θα προκύψουν 
μετά από μονούς αγώνες μεταξύ τους, σε ουδέτερα 
γήπεδα, με βαθμολογία.

Εάν υποβιβαστεί ομάδα ή ομάδες από την Γ’ 
Εθνική, θα αφαιρείται ομάδα ή ομάδες από τις 
4ες, ώστε να παραμένει σταθερά ο αριθμός 10 
στην Α’ κατηγορία. Αν κάποια ομάδα, με δικαίωμα 
συμμετοχής στην Α’ κατηγορία 2019-2020, δεν επι-
θυμεί να συμμετάσχει σ’ αυτήν, αντικαθίσταται από 
ομάδες που θα προκύψουν από μονούς αγώνες με 
βαθμολογία, μεταξύ των 5ων, εάν έχουν εξαντληθεί οι 
τέταρτοι. Ομάδα ή ομάδες από τις 4ες και 5ες που δε 
θα ήθελαν να συμμετάσχουν στους αγώνες κατάταξης 
και το δηλώσουν πριν την κλήρωση, για την παραμονή 
στην Α’ κατηγορία, δεν θα αντικαθίστανται και δεν θα 
έχουν πειθαρχικές ή άλλες επιπτώσεις

Οι ομάδες που δεν θα εξασφαλίσουν την συμμετοχή 
τους στην Α’ κατηγορία περιόδου 2019-2020, θα συμ-
μετάσχουν στην Β’ κατηγορία, καθώς και όποια άλλη 
ομάδα που δεν συμμετείχε στο πρωτάθλημα Α’ κατη-
γορίας περιόδου 2018-2019, και δηλώσει συμμετοχή.

Κλήρωση Β’ Ομίλου
1η αγωνιστική
ΑΟ Σερίφου-ΑΠΣ Κύθνου
Παμμηλιακός-Α.Ο. Πάρου
Μαρπησσαϊκός-Πανσιφναϊκός
Νηρέας-Αστέρας Μαρμάρων
2η αγωνιστική
Παμμηλιακός-ΑΟ Σερίφου
ΑΠΣ Κύθνου-Μαρπησσαϊκός
Α.Ο. Πάρου-Νηρέας
Αστέρας Μαρμάρων-Πανσιφναϊκός
3η αγωνιστική
ΑΟ Σερίφου-Μαρπησσαϊκός
Νηρέας-Παμμηλιακός
Αστέρας Μαρμάρων-ΑΠΣ Κύθνου
Πανσιφναϊκός-Α.Ο. Πάρου
4η αγωνιστική
Νηρέας-ΑΟ Σερίφου
Μαρπησσαϊκός-Αστέρας Μαρμάρων
Παμμηλιακός-Πανσιφναϊκός
ΑΠΣ Κύθνου-Α.Ο. Πάρου
5η αγωνιστική
ΑΟ Σερίφου-Αστέρας Μαρμάρων
Πανσιφναϊκός-Νηρέας
Α.Ο. Πάρου-Μαρπησσαϊκός
ΑΠΣ Κύθνου-Παμμηλιακός
6η αγωνιστική
Πανσιφναϊκός-ΑΟ Σερίφου
Αστέρας Μαρμάρων-Α.Ο. Πάρου
Νηρέας-ΑΠΣ Κύθνου
Μαρπησσαϊκός-Παμμηλιακός
7η αγωνιστική
Α.Ο. Πάρου-ΑΟ Σερίφου
ΑΠΣ Κύθνου-Πανσιφναϊκός
Παμμηλιακός-Αστέρας Μαρμάρων
Μαρπησσαϊκός-ΑΜΕΣ Νηρέας
8η αγωνιστική
ΑΠΣ Κύθνου-ΑΟ Σερίφου
Α.Ο. Πάρου-Παμμηλιακός
Πανσιφναϊκός-Μαρπησσαϊκός
Αστέρας Μαρμάρων-Νηρέας
9η αγωνιστική
ΑΟ Σερίφου-Παμμηλιακός
Μαρπησσαϊκός-ΑΠΣ Κύθνου
ΑΜΕΣ Νηρέας-Α.Ο. Πάρου
Πανσιφναϊκός-Αστέρας Μαρμάρων
10η αγωνιστική

Μαρπησσαϊκός-ΑΟ Σερίφου
Παμμηλιακός-Νηρέας
ΑΠΣ Κύθνου-Αστέρας Μαρμάρων
Α.Ο. Πάρου-Πανσιφναϊκός
11η αγωνιστική
ΑΟ Σερίφου-Νηρέας
Αστέρας Μαρμάρων-Μαρπησσαϊκός
Πανσιφναϊκός-Παμμηλιακός
Α.Ο. Πάρου-ΑΠΣ Κύθνου
12η αγωνιστική
Αστέρας Μαρμάρων-ΑΟ Σερίφου
Νηρέας-Πανσιφναϊκός
Μαρπησσαϊκός-Α.Ο. Πάρου
Παμμηλιακός-ΑΠΣ Κύθνου
13η αγωνιστική
ΑΟ Σερίφου-Πανσιφναϊκός
Α.Ο. Πάρου-Αστέρας Μαρμάρων
ΑΠΣ Κύθνου-Νηρέας
Παμμηλιακός-Μαρπησσαϊκός
14η αγωνιστική
ΑΟ Σερίφου-Α.Ο. Πάρου
Πανσιφναϊκός-ΑΠΣ Κύθνου
Αστέρας Μαρμάρων-Παμμηλιακός
Νηρέας-Μαρπησσαϊκός

Κλήρωση Α’ Ομίλου
1η αγωνιστική
Α.Ο. Πάγου-Α.Ο. Σύρου
Α.Ο. Μυκόνου-Ανδριακός
Αίαντας Σύρου-Άνω Μερά
Ρεπό: ΠΑΣ Τήνου

Κλήρωση Γ’ Ομίλου
1η αγωνιστική
Α.Σ. Ίου-Αστέρας Τραγαίας
ΠΑΣ Νάξου-Καρτεράδος
Α.Μ.Σ. Φιλωτίου-Πανναξιακός
Ρεπό: Α.Ο. Πύργου

Αθλητικά

Μπάσκετ

Μία νίκη και μία ήττα είχαν οι ομάδες των νησιών 
μας για τις πρώτες τους αγωνιστικές υποχρεώσεις στο 
πρωτάθλημα παίδων της ΕΣΚ Κυκλάδων.

Ο Πλοηγός Αντιπάρου ηττήθηκε στη Νάξο από τα 
Φανάρια με 56-42 (ημίχρονο 23-23), ενώ ο ΑΟΠ κέρ-
δισε με 65-40 (ημίχρονο 38-20) τον Πανναξιακό, στο 
κλειστό γυμναστήριο της Μάρπησσας. 

Ο Πλοηγός αγωνίστηκε με τους: Π. Μαρινάτο, Σ. 
Μαρινάτο, Χ. Φαρούπο 4, Α. Φαρούπο 10 (1), Μούσα 
8, Καλάργυρο 4, Τριαντάφυλλο 16 και Αθανασίου.

Ο ΑΟΠ αγωνίστηκε με τους: Λάβδα, Αλιπράντη 
20(3), Μπομποτά 6, Γυφτόπουλο 1, Πάσσαρη, Θωμό-
πουλο 21(1), Δρόσο 9, Καπετανέα 6(2), Πετρόπουλο 
2, Ανδρεάδη και Αργυρό.



Aegean Rebreath 
Από 21 έως 23/9/2018 στην Αντίπαρο, διοργανώθηκαν σημαντικές δράσεις 

καθαρισμού βυθών, καθώς και ενημερωτικές συζητήσεις και παρουσιάσεις για 
τα υποθαλάσσια υπολείμματα.  

Ακόμα, έγιναν παράκτιες και υποβρύχιες δράσεις καθαρισμού από την ομάδα 
της «Aegean Rebreath», σε συνεργασία με τον δήμο Αντιπάρου, το «Cyclades 
Preservation Fund» και άλλους φορείς.

Στο κάλεσμα ανταποκρίθηκαν πολλοί κάτοικοι του νησιού, ο σύλλογος γονέ-
ων και κηδεμόνων, μαθητές, εκπαιδευτικοί κ.α.



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.


