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Γλυκιά 
Συμμορία

Όλοι όσοι ήταν έφηβοι ή νέοι στη δεκαετία του ’80 
ένιωσαν ένα σφίξιμο στην καρδιά και την ψυχή την 
περασμένη Παρασκευή, με τη «φυγή» για τον άλλο κό-
σμο, του Τάκη Σπυριδάκη. Η ταινία «γλυκιά συμμορία» 
του 1983 σφράγισε τη γενιά του ’80 και κανείς μας 
–στο τέλος του έργου- δεν είχε μείνει δίχως να έχει 
ρίξει ένα δάκρυ. Η ταινία του Νίκου Νικολαΐδη με την 

πρωτότυπη μουσική του Γ. Χατζηνάσιου έμεινε στην 
ιστορία όχι μόνο για την υπόθεσή της, αλλά και τους 
ρόλους των ηθοποιών και τις ατάκες τους. Σχεδόν κα-
νείς ηθοποιός, πλην ίσως του Άλκη Παναγιωτίδη (που 
ήταν ο «κακός» της υπόθεσης), δεν ήταν «φίρμα» πριν 
παρουσιαστεί η ταινία στους κινηματογράφους. Τότε 
γνωρίσαμε όλοι και τον Τάκη Σπυριδάκη.

■ Γλυκιά Συμμορία 2
Ο Σπυριδάκης, που σε όλες του τις ταινίες δεν είχε 

ποτέ πρωταγωνιστικό ρόλο, κατάφερε να γίνει «ένα» 
με τους προβληματισμούς της γενιάς του ’80, τα «για-
τί» και την «επαναστατικότητα» της εποχής. Ο Σπυρι-
δάκης, που η σημερινή γενιά τον έμαθε μέσα από τη 
διαφήμιση του «Αγαπούλα», ήταν μόνιμα αντιστάρ και 
είχε μια δική του λογική και θεώρηση των πραγμά-
των. Τον θυμάμαι λίγο μετά από τη μεγάλη επιτυχία 
της ταινίας, που ήταν ίσως το πιο αναγνωρίσιμο πρό-
σωπο στη νεολαία, να περνά ατελείωτες ώρες σε ένα 
«ουφάδικο» στην πλ. Εξαρχείων και να παίζει ασταμά-
τητα «πακ μαν». Τον θυμάμαι στην υπόγα του «Αν» να 
πίνει σε μία γωνία και να ακούει τον «πρίγκιπα» Παύ-
λο Σιδηρόπουλο. Ο Τάκης έφυγε, αλλά μας έμεινε η 
κορυφαία ατάκα του από τη «γλυκιά συμμορία», όταν 
μένοντας στο περικυκλωμένο σπίτι από την αστυνομία, 
φώναζε με την ντουντούκα στους ασφαλίτες: «Λοιπόν 
μάγκες μου κρυφτείτε… Εγώ τώρα είμαι μια χαρά… 
Κρύβομαι σ’ ένα υπέροχο σπίτι γεμάτο στερεοφωνικά 
και μαρμελάδες… και μ’ έναν π@ύστη κάτω στο πεζο-
δρόμιο που κοιτάζει κατά δω!». 

■ Τροφεία
Εν τω μεταξύ η ΚΔΕΠΑΠ σε εποχές μνημονίου «χτύ-

πησε» μία αύξηση 43% στα τροφεία των νηπίων σε 
παιδικούς και βρεφικούς σταθμούς στην Πάρο. Τώρα 
το γιατί είναι άγνωστο, αλλά τι να πεις… Κατά τα άλλα 
η ΚΔΕΠΑΠ –που δε θα πλουτίσει από την αύξηση των 
τροφείων- είναι δημοτική εταιρεία, που στόχο δεν έχει 
το κέρδος, αλλά την ανταποδοτικότητα προς τους πο-
λίτες του νησιού…

■ Δημοτικό μέγαρο…
Πριν μερικά χρόνια, το 2013, βγήκε ένα κονδύλι 

ενός εκ. ευρώ, από το υπουργείο Εσωτερικών, για την 
ανέγερση νέου δημοτικού μεγάρου στην Πάρο. Έτσι, 
κάθε χρόνο έμπαιναν στον προϋπολογισμό 99.000 

ή 100.000 ευρώ, για το ξεκίνημα του έργου. Κάποια 
στιγμή αποφασίστηκε να μη γίνει ανέγερση νέου δη-
μαρχείου, αλλά να γίνει γενική επισκευή στο υπάρχον –
που μεταξύ μας όχι μόνο βρίσκεται σε άθλια κατάστα-
ση, αλλά λέγεται ότι έχει και πρόβλημα στατικότητας-. 
Μην τα πολυλογούμε, και ενώ ο κωδικός έμπαινε κάθε 
χρόνο στον προϋπολογισμό, ο κωδικός δεν υπήρχε(;) 
για το 2019. Όσο και να ψάξαμε τον προϋπολογισμό 
του 2019 κάποιον τέτοιον κωδικό δε βρήκαμε. Ίσως 
βέβαια να έχει αλλάξει τίτλο. Τώρα, γιατί γράφουμε 
όλη αυτή την ιστορία και βάζουμε αυτό το θέμα. Πολύ 
απλά, ένα «πουλάκι», που πιστέψτε με έχει πολύ κα-
λές «άκρες» και γνώσεις στη σημερινή κυβέρνηση σε 
υψηλά κλιμάκια, μας μετέφερε ότι αυτός ο κωδικός 
χρηματοδότησης του υπουργείου Εσωτερικών για το 
έργο στην Πάρο, κινδυνεύει να χαθεί…

■ Τον ξέχασαν…
Την περασμένη εβδομάδα έφυγε από τη ζωή ο δη-

μοσιογράφος Δημήτρης Ρίζος. Ο Ρίζος, ίσως ήταν 
ο κορυφαίος αρθρογράφος-εκδότης της μεταπολι-
τευτικής δημοσιογραφίας, για τη ΝΔ. Αυτός ήταν ο 
άνθρωπος που καθιέρωσε την παραπολιτική στήλη 
στις εφημερίδες στη μεταπολίτευση, όταν ξεκίνησε 
να γράφει στη «Βραδινή» (που τότε πουλούσε καθη-
μερινά 150.000 φ.), τη στήλη «κεντρί». Αργότερα ο 
Ρίζος θριάμβευσε στον «Ελεύθερο Τύπο» την εποχή 
της μεγάλης κόντρας Κώστα Μητσοτάκη – Ανδρέα 
Παπανδρέου. Στην υπόθεση Κοσκωτά, ο «Ελεύθερος 
Τύπος» έφθασε κάποιες μέρες να πουλάει το ασύλλη-
πτο νούμερο των 500.000 φ.! Νούμερο αξεπέραστο 
για οποιαδήποτε εφημερίδα, μετά τη μεταπολίτευση 
του 1974 (επί δίκης Κοσκωτά οι καθημερινές εφημε-
ρίδες στην Ελλάδα έφτασαν να πουλούν ένα εκ. φ.). 
Στη συνέχεια, ο Ρίζος, έγινε εκδότης και εκεί έχασε όλη 
την περιουσία του, ενώ πριν μερικούς μήνες είχε οδη-
γηθεί σε ηλικία 83 ετών στη φυλακή για χρέη… Ο Δ. 
Ρίζος υπήρξε ο κορυφαίος δεξιός δημοσιογράφος και 
πιστέψτε με, η νίκη της ΝΔ επί Μητσοτάκη οφείλεται 
σ’ ένα μέρος και σ’ αυτόν. Πόσοι πήγαν στην κηδεία 
του; Η οικογένειά του, οι φίλοι του και από πλευράς 
επίσημης ΝΔ μόνο ένας υπουργός (Α. Γεωργιάδης), ο 
κυβερνητικός εκπρόσωπος (Στ. Πέτσας) και 2 βουλευ-
τές των Αθηνών. Ντροπή Κούλη, τουλάχιστον στη μνή-
μη του πατέρα σου...

■ Φόρτωμας
Ο νέος βουλευτής ΝΔ Κυκλάδων, Φ. Φόρτωμας, 

είναι ένα αρκετά συμπαθητικό πρόσωπο και κυρίως 
με τις ιδέες του, και τις γνώσεις του, φρονώ ότι οι 
Κυκλάδες στον χώρο της δεξιάς απέκτησαν επιτέλους 
ένα δικό τους βουλευτή που ακούει τα ζητήματα του 
τόπου. Ο κ. Φόρτωμας, αν μη τι άλλο, είναι εξοικειω-
μένος στην πολιτική και πιστεύω ότι μελλοντικά στην 
κυβέρνηση Μητσοτάκη θα έχει ρόλο. Όλα τα παραπά-
νω είναι θετικά, κατά τη δική μου άποψη, η οποία στο 
κάτω – κάτω μπορεί και να μην ενδιαφέρει κανέναν! 
Το δελτίο Τύπου που εξέδωσε όμως, σχετικά με την 
παρέμβασή του για το ΕΠΑΛ Πάρου, με προβλημάτισε. 
Δεν είναι δυνατόν να ισχυρίζεται ότι για το κλείσιμο 
τμήματος φταίει η προηγούμενη κυβέρνηση(!) και όχι 
η σημερινή. Και αν το κλείσιμο του τμήματος «πατάει» 
πάνω στον νόμο ΣΥΡΙΖΑ τι κάνατε εσείς κε Φόρτωμα 
για να φέρετε την τάξη και τη λογική στα τμήματα των 
ΕΠΑΛ στα νησιά. Τέλος, σε ό,τι αφορά την παρέμβασή 
του για το ΕΠΑΛ προς το υπουργείο, θα τον ρωτή-
σω γιατί επιστολή και όχι ερώτηση στη βουλή. Πολύ 
πονηρό το βρίσκω αυτό με την επιστολή και κρατάει 
αποστάσεις…

Δ.Μ.Μ

Διαφωνίες

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, Αρτοποιείο Ζουμής Χρήστος, 
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. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ: Αρτοποιείο «Ραγκούσης» | ΥΣΤΕΡΝΙ: Ξυλόφουρνος 

| ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ: Αρτοποιείο «η Παράδοση», Σ/Μ Ανδρέας Καβάλης | ΜΑΡΜΑΡΑ: 
Φούρνος Γ. Φραντζής «Γεύσεις από ζάχαρη & αλεύρι» | ΜΑΡΠΗΣΣΑ: Σ/Μ ΑΒ, Ζαχαρο-

πλαστείο Νικήτας, Σ/Μ Σκλαβενίτης, φούρνος «Δήμητρα» | ΛΟΓΑΡΑΣ: Πρατήριο άρτου 

«Υρία» | ΔΡΥΟΣ: Σ/Μ Ανουσάκης | ΑΛΥΚΗ: Σ/Μ Παρούσης, Νικολέτα Χανιώτη, Σαρρής 

Παναγιώτης, Παραδοσιακός Φούρνος της Αγκαιριάς | ΚΩΣΤΟΣ: Καφενεία Π. Ρούσσου, 

Τ. Ρούσσου | ΛΕΥΚΕΣ: Αρτοποιείο Στρατή, Κατάστημα «Γιούλη» | ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: 
ROMVI cafe, ΕΛΤΑ ταχυδρομείο

Έτος 70ο, Νέα Περίοδος, Έτος ίδρυσης 1945

Κωδικός Εντύπου 3233, Αρ.Φύλλου 511

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

φωνίες

Πτώση 
δέντρου 
Πτώση δέντρου είχαμε δυστυχώς, 
χωρίς θύματα ευτυχώς. 
Στην πλατεία Εκατονταπυλιανής,  
δωδεκάτη ώρα μεσημβρινής.

Αίτια πτώσης ειπώθηκαν πολλά,  
αλλά περιμένουμε τα επιστημονικά.   
Πτώσεις δέντρων υπήρχαν και σε άλλες περιοχές,  
και για αυτό πρέπει να μεριμνήσουμε - χωρίς υπερ-
βολές. 

Στο αλσύλλιο της Παναγιάς,  
τα γέρικα πεύκα έγειραν με μιας.  
Στου σχολείου την αυλή,  
δέντρα έχουν ξεραθεί. 

Πρέπει να απομακρυνθούν,  
και καινούργια να φυτευτούν.  
Υπηρεσία πρασίνου υπάρχει στο νησί,  
που δεν είναι επανδρωμένη για να το χειριστεί. 

Κάθε δέντρο έχει τη δικιά του αντοχή,  
και συγκεκριμένα χρόνια για να ζει.  
Ασθένειες κολλούν και αυτά,  
που τα κάνει πολύ ευάλωτα.

Κάποια τα πειράζει η υγρασία,  
και κάποια προτιμούν την ξηρασία. 
Άλλα έχουν ριζικό σύστημα δυνατό,  
και άλλα επιφανειακό.  

Όσα όμως κι αν θα πω,  
το δέντρο χάθηκε αυτό. 
Ελπίζω να αντικατασταθεί,  
και ένα ίδιο να φυτευτεί. 

Το πράσινο είναι κοινωνικό αγαθό,  
που πρέπει να φροντίζω γι’ αυτό. 
Κανονισμός πρασίνου να θεσπιστεί,  
και από όλους να τηρηθεί. 

Χριστόδουλος Μαούνης
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To Σάββατο, 7 Σεπτεμβρίου, οι φίλοι και οι εργαζόμενοι του 
ξενοδοχείου Poseidon of Paros γιόρτασαν, με αισθήματα χαράς και 
υπερηφάνειας, τα 20 χρόνια λειτουργίας και συνεχούς ανάπτυξής 
του. Η άρτια οργανωμένη εκδήλωση είχε πινελιές από τη δεκαετία 
του ‘90, όταν το ξενοδοχείο άνοιξε για πρώτη φορά τις πόρτες του, 
με τη μουσική, τη διακόσμηση και τα εδέσματα να εγείρουν 
αναμνήσεις εκείνης της εποχής.

Οι παρευρισκόμενοι, πιστοί πελάτες του ξενοδοχείου, οι οποίοι 
κατέφθασαν από διάφορα μέρη της Ευρώπης για αυτήν την 
ξεχωριστή βραδιά, συνεργάτες και φίλοι, των οποίων η 
προσέλευση ξεπέρασε κάθε προσδοκία, χόρεψαν στους ρυθμούς 
της μπάντας Made in China, γεύτηκαν τις έντεχνες γαστρονομικές 
δημιουργίες του Chef του ξενοδοχείου, Mάκη Μητράκη και 
απόλαυσαν τα signature cocktails του Poseidon of Paros, σε μια 
ατμόσφαιρα καλοκαιρινή και ανέμελη, με κέφι και ζωντάνια.

Ο ιδρυτής του ξενοδοχείου, κος Τάκης Αμπατζής, μεταξύ άλλων, 
δήλωσε: «Πολλά έχουν αλλάξει από το 1999. Μεγαλώσαμε, 
ομορφύναμε και εξελιχθήκαμε. Ένα πράγμα παραμένει όμως το 
ίδιο μέχρι σήμερα: το «μεράκι» μας να μοιραζόμαστε το όραμά μας 
για την ελληνική φιλοξενία, προσφέροντας μια ξεχωριστή εμπειρία 
διακοπών στην Πάρο. Όλοι μας στο Poseidon of Paros σκοπεύουμε 
να συνεχίσουμε, με συνέπεια στις αρχές μας, να προσπαθούμε για 
την εξέλιξη της ποιότητας του ξενοδοχείου μας, ώστε να σας 
προσφέρουμε τις καλύτερες υπηρεσίες μας για πολλές ακόμη 
δεκαετίες! ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ για την εμπιστοσύνη και 
την υποστήριξή σας!»

Κατά τη διάρκεια της εορταστικής βραδιάς, τιμήθηκαν οι 
εργαζόμενοι που πλαισιώνουν το ξενοδοχείο πάνω από 15 χρόνια 
και ανακοινώθηκε ότι, στα πλαίσια της εξέλιξης και του 
εκσυγχρονισμού του, το Poseidon of Paros Hotel & Spa συνεχίζει 
πλέον την πορεία του ως ξενοδοχείο 5 αστέρων.

ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΕΙΚΟΣΙ ΧΡΟΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ POSEIDON OF PAROS HOTEL & SPA *****

Συμβουλές για 
ομαλή σχολική 
επαναπροσαρμογή

Η μετάβαση από τις καλοκαιρινές διακοπές στο 
σχολικό πρόγραμμα μπορεί να είναι αγχωτική για όλη 
την οικογένεια. Οι χαλαροί ρυθμοί των διακοπών και 
η έλλειψη σταθερού προγράμματος συχνά δυσκολεύ-
ουν την επαναπροσαρμογή των μαθητών στο σχολείο 
και τις υποχρεώσεις τους. Η πρώτη μέρα του σχολείου 
πλησιάζει και σηματοδοτεί το τέλος του καλοκαιριού, 
αλλά δεν σημαίνει απαραίτητα και το τέλος της ευχα-
ρίστησης. Ακολουθούν μερικές συμβουλές για γονείς 
και παιδιά για μια ευχάριστη και επιτυχημένη σχολική 
χρονιά.

Οργανώστε τις ημέρες σας: 
Προσπαθήστε σιγά σιγά να επαναφέρετε το παιδί 

σας στο χειμερινό πρόγραμμα ύπνου, στην συνήθεια 
να κοιμάται σε καθορισμένο χρόνο και να ξυπνά νωρί-
τερα αλλά και στο υγιεινό πρόγραμμα διατροφής. 

Πληροφορήστε το παιδί σας: 
Είναι ωφέλιμο να ενημερώσετε το παιδί σας σχετι-

κά με τις αλλαγές που πρόκειται να υπάρξουν, καθώς 
αλλάζει τάξη και μαζί διαφοροποιούνται οι απαιτήσεις. 
Σε περίπτωση που αλλάξει σχολείο περάστε για μία 
αναγνωριστική βόλτα από εκεί και γνωρίστε τον νέο ή 
τους νέους εκπαιδευτικούς.

Εξοπλιστείτε και τακτοποιηθείτε: 
Ελέγξτε με το παιδί σας τα σχολικά είδη που δεν 

χρησιμοποιήθηκαν την περσινή χρονιά και αναζητήστε 
μαζί του εκείνα που θα χρειαστεί φέτος. Τακτοποιήστε 
μαζί του τα χειμωνιάτικα ρούχα στην ντουλάπα και 
φροντίστε να ετοιμάζει μόνο του τα ρούχα που θα φο-
ρέσει και την τσάντα του από το προηγούμενο βράδυ.

Θέστε στόχους: 
Οργανώστε μια οικογενειακή συζήτηση όπου θα τε-

θούν οι στόχοι και οι κανόνες για τη νέα χρονιά. Απο-
φύγετε να θέσετε εσείς τους στόχους για το παιδί σας 
και δώστε του την ευκαιρία να τους εκφράσει το ίδιο. 
Διατηρήστε μια καρτέλα με το εβδομαδιαίο πρόγραμ-
μα, τις δραστηριότητες και έναν οργανωτή με τα ανα-
γκαία βοηθήματα της κάθε ημέρας. 

Μειώστε τον χρόνο μπροστά στην οθόνη: 
Πριν την έναρξη του σχολείου φροντίστε να μειωθεί 

σταδιακά ο χρόνος που περνά το παιδί μπροστά στην 
οθόνη και υπενθυμίστε ότι θα περιοριστεί σημαντικά 
κατά την διάρκεια της σχολικής εβδομάδας.

Δώστε σημασία στον χώρο μελέτης: 
Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος μελέτης και εργασίας του 

παιδιού σας είναι φωτεινός, ευχάριστος και απομο-
νωμένος από ενοχλητικά εξωτερικά ερεθίσματα, που 
ενδέχεται να αποσπάσουν την προσοχή του από την 
μελέτη.

Ελαττώστε τις υπερβολικές υποχρεώσεις: 
Τηρήστε έναν καλό αριθμό εξωσχολικών δραστηρι-

οτήτων. Σε περίπτωση που το παιδί σας δεν κατάφερε 
να ανταποκριθεί με επιτυχία σε όλες τις δραστηριότη-
τες της προηγούμενης χρονιάς, προσπαθήστε να αφαι-
ρέσετε κάποιες, τουλάχιστον μέχρι να προσαρμοστεί 
στο νέο σχολικό πρόγραμμα. 

Μιλήστε για την ασφάλεια: 
Θυμηθείτε να συζητήσετε με το παιδί σας τους 

κανόνες ασφάλειας στο σχολικό περιβάλλον και να 
υπενθυμίσετε τις καλές πρακτικές διαχείρισης έκτα-
κτων καταστάσεων.

Ανανεώστε τις επαφές σας: 
Λίγο πριν ανοίξουν τα σχολεία, επικοινωνήστε με άλ-

λους γονείς και βεβαιωθείτε για τους συμμαθητές του 
παιδιού σας. Ένας γνώριμος φίλος συμβάλλει σημα-
ντικά στην ομαλή επιστροφή στο σχολείο.

Απολαύστε τη νέα σχολική χρονιά! 

Δημήτρης Βιτζηλαίος
Ειδικός παιδαγωγός, M.Sc, M.Ed(c)

Κλιμάκιο Πάρου, Κινητή Μονάδα
Ψυχικής Υγείας ΒΑ Κυκλάδων, ΕΠΑΨΥ

Εκπαίδευση



4 | Φωνή της Πάρου | Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019Συνέντευξη

Με αφορμή τα 10 χρόνια λειτουργίας 
της δημοτικής επιχείρησης στο Πάρκο 
Πάρου στον Άη-Γιάννη Δέτη ζητήσαμε 
από την πρόεδρο της Α.Ε., Ελισάβετ 
Παπαζώη να μας δώσει το στίγμα 
και τους στόχους του Πάρκου. Η 
συνέντευξη έχει ως εξής:

Φέτος το Πάρκο έκλεισε 10 χρόνια ζωής. Τι 
θα λέγατε ως ένα γενικό απολογισμό αυτής 
της 10χρονης πορείας;

Ε.Π.: «Δημιουργήσαμε έναν εναλλακτικό τουριστι-
κό προορισμό που εμπλουτίζει την τουριστική ταυτό-
τητα της Πάρου με τη διάσταση του πολιτισμού και 
της φύσης, σύμφωνα με το βασικό στόχο του κατα-
στατικού μας που αποφασίστηκε ομόφωνα από το 
δημοτικό συμβούλιο το 2009. 

Καταστατική μας υποχρέωση ήταν η προστασία 
και η αναγέννηση της φύσης της χερσονήσου του Άϊ 
Γιάννη Δέτη, που είχε αποψιλωθεί από δε-
καετίες εντατικής βόσκησης. Την υποχρέ-
ωση μας αυτή καλύψαμε με ένα πολυε-
τές πρόγραμμα ετησίων φυτεύσεων, από 
εθελοντές και σχολεία και με αντιδιαβρω-
τικά έργα που έχει αναλάβει το σωματείο 
«Φίλων Πάρκου» αλλά και με θεσμοθέτη-
ση της απαγόρευσης βόσκησης, κυνηγιού, 
τροχοφόρων. 

‘Ενα δίκτυο μονοπατιών 7 χιλιομέτρων 
επιτρέπει στους περιηγητές ν’ απολαμβά-
νουν το τοπίο της χερσονήσου, όλες τις 
εποχές του χρόνου.

Κάναμε πράξη επίσης, σύμφωνα με το 
καταστατικό μας, όλα τα έργα και τις δρά-
σεις που αφορούν τον πολιτισμό. Συγκε-
κριμένα δημιουργήσαμε σημαντικές υπο-
δομές πολιτισμού, όπως το υπαίθριο 
θέατρο «Αρχίλοχος» 700 θέσεων που φι-
λοξενεί το ετήσιο «Φεστιβάλ στο Πάρκο», 
το θερινό σινεμά «Σινέ Έναστρον» 100 θέ-
σεων όπου προβάλλονται με ελεύθερη εί-
σοδο ποιοτικές ταινίες, την μόνιμη έκθεση 
«Η Πάρος μέσα από την ρωσική Χαρτογρα-
φία 1770-1775» στα κελιά του Άϊ Γιάννη, 
που συμπληρώνεται με την ψηφιακή βιβλι-
οθήκη για την ιστορία της Πάρου και του 
Αιγαίου στους νεώτερους χρόνους. 

 Το 2009, παραλάβαμε από την προηγού-
μενη δεκαπενταετή χρήση τους ως beach 
bar disco, ένα κατεστραμμένο κτίριο ανα-
ψυκτηρίου και κακοποιημένο περιβάλλοντα 
χώρο από χωματερές και μπάζα. Πετύχαμε 
άμεσα την αισθητική και λειτουργική ανα-
βάθμιση του εστιατορίου και της οργανω-
μένης παραλίας,προσελκύοντας πολυάριθ-
μους επισκέπτες που επιλέγουν την ήρεμη 
και ποιοτική αναψυχή». 

Τι γίνεται με τα οικονομικά της εται-
ρείας του Πάρκου; Παρουσιάζει κέρ-

δη και αν ναι πώς γίνεται η διαχείριση αυτών; 
Ε.Π.: «Από την ίδρυση της το 2009,  η Α.Ε. είναι μια 

υγιής και βιώσιμη δημοτική εταιρεία με θετικούς Ισο-
λογισμούς που ανταποκρίνεται εμπρόθεσμα στις υπο-
χρεώσεις της. Η δημοτική επιχείριση δεν επιδοτείται 
από τον δήμο ούτε έχει χρηματοδοτηθεί για τις σημα-
ντικές υποδομές πολιτισμού που έχει δημιουργήσει, 
οι οποίες υλοποιήθηκαν με χορηγίες των Ιδρυμάτων 
Μποδοσάκη, Λεβέντη και Νιάρχου και Επιχειρήσεων 
όπως η Blue Star.  

 Τα έσοδα της δημοτικής Α.Ε. προέρχονται από τη 
λειτουργία της οργανωμένης παραλίας και του εστια-
τορίου-καφέ και επενδύονται σε μικρής κλίμακας έργα, 
όπως τη συντήρηση της χερσονήσου τη στήριξη των 
πολλών δράσεων πολιτισμού, οικολογίας, άθλησης, 
που υλοποιούμε. Οι χαμηλές λειτουργικές δαπάνες 
επέτρεψαν τα τελευταία χρόνια και τη χρηματοδότηση 
φορέων εκτός Πάρκου, όπως του συλλόγου γονέων 
του δημοτικού σχολείου Νάουσας για την αναβάθμιση 
και τον εξοπλισμό του πολυχώρου του σχολείου και τη 
λειτουργία του παιδικού σινεμά ή για την στήριξη του 
Ναυτικού Ομίλου Ναϊάς κ.α. Στη  χρήση του 2018, θα 
αποδοθεί μέρισμα προς τον Δήμο». 

 Το Πάρκο λειτούργησε το αναψυκτήριο–
μπαρ με ίδιες δυνάμεις, τελευταία παραχωρή-
σατε τη λειτουργία του σε ιδιώτες. Τι σας οδή-
γησε σε αυτή την απόφαση και ποια η εμπειρία 
σας απ τη συνεργασία?.

Ε.Π.: «Το Πάρκο λειτουργεί διφυώς και ως δη-
μόσιος φορέας που ελέγχεται από το ελεγκτικό συ-
νέδριο και ως ΑΕ που ελέγχεται από λογιστές που 
ορίζει το δημοτικό συμβούλιο. Πέραν του ότι η αυξα-
νόμενη γραφειοκρατία αποτρέπει τη λειτουργία μας 
ως εμπορικής επιχείρησης, πάντοτε θεωρούσαμε ότι 
ένας επιχειρηματίας του κλάδου, θα αναβάθμιζε τις 
προσφερόμενες υπηρεσίες του εστιατορίου. Μόλις η 
νομοθεσία μας επέτρεψε προχωρήσαμε σε δημόσιο 
ανοιχτό διαγωνισμό για την παραχώρηση λειτουρ-
γίας του εστιατορίου–μπαρ. Είμαστε ευχαριστημένοι 
από την συνεργασία μας με τους ιδιώτες επιχειρημα-
τίες που προσέφεραν ποιοτικές υπηρεσίες και αύξη-
σαν τον κύκλο εργασιών. Η εταιρεία που ανέλαβε τη 
λειτουργία του αναψυκτηρίου από το 2018 έως το 
2020 αναβάθμισε ακόμη περισσότερο τις εγκαταστά-
σεις του καταστήματος, και τον εξοπλισμό του». 

Υπάρχει σχεδιασμός για το μέλλον του Πάρ-
κου; Τι περιλαμβάνει;

Ε.Π.: «Υπάρχει σαφώς σχεδιασμός για το άμεσο 
μέλλον και μάλιστα σε όλους τους τομείς που δια-
χειριζόμαστε, το ερώτημα είναι εάν το Πάρκο θα συ-
νεχίσει να υπάρχει με τη σημερινή μορφή του, ώστε 
να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τον σχεδιασμό μας. 
Και εξηγούμαι.

Υπάρχει μία σταθερή απειλή για το Πάρκο από την 
ίδρυση του, που προέρχεται από όσους επο-
φθαλμιούν την παραλία του Μοναστηριού ως 
«τουριστικό φιλέτο», που θέλουν να «αξιοποι-
ήσουν» με τα πρότυπα της Μυκόνου, ιδιαίτερα 
μάλιστα όταν πρόκειται για απομακρυσμένη και 
δύσκολα ελέγξιμη παραλία. Θεωρούν δε εχθρό 
τους το Πάρκο και τη διοίκηση του που εφαρ-
μόζει την εναλλακτική διαχείριση της χερσονή-
σου όπως προβλέπεται στην ιδρυτική του πρά-
ξη. Τι δουλειά έχει το θέατρο και το φεστιβάλ, 
η μόνιμη έκθεση, οι δράσεις αθλητισμού και οι-
κολογίας, η προστασία της φύσης της χερσο-
νήσου, όταν μπορούμε να φτιάξουμε ένα «μπι-
τσόμπαρο» όπως το αποκάλεσε ένας από τους 
πρόσφατους επίδοξους «επενδυτές».

 Η απειλή εντείνεται σε κάθε δημοτική εκλο-
γική αναμέτρηση, την οποία ακολουθεί η επι-
λογή διοίκησης της δημοτικής Α.Ε. και τώρα 
φαίνεται ότι οι επίδοξοι επενδυτές έχουν λάβει 
σχετικές «διαβεβαιώσεις». 

Γενικότερα στην Πάρο  τα τελευταία χρόνια, 
υπάρχει μια υπόγεια διαμάχη μεταξύ όσων επι-
διώκουν τη «μυκονοποίηση» του νησιού, συ-
νήθως frontman ισχυρών νυχτερινών συμ-
φερόντων και των Παριανών και μόνιμων 
παραθεριστών, Ελλήνων και ξένων, που επιθυ-
μούν να παραμείνει ο άνθρώπινος χαρακτήρας 
της Πάρου και η ιδιαίτερη φυσιογνωμία της. Σε 
αυτή τη διαμάχη το Πάρκο αποτελεί την επι-
τυχημένη έμπρακτη εφαρμογή ενός διαφορετι-
κού υποδείγματος τουριστικής ανάπτυξης, αυ-
τής που συνδέει την τουριστική προσφορά με 
την περιβαλλοντική και πολιτιστική κληρονομιά 
του κάθε τόπου, σύγχρονη αναπτυξιακή κατεύ-
θυνση που δίνει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός 
Τουρισμού και οι μεγάλοι Tour Operators. 

Σύντομα θα γνωρίζουμε εάν το Πάρκο 
θα θυσιαστεί στο βωμό του κοντόφθαλ-
μου κέρδους».

Ε. Παπαζώη: Θα θυσιαστεί 
το πάρκο στο  βωμό του 
κοντόφθαλμου κέρδους;
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«Πάρε θέση»

H Ελληνική Ομάδα Διάσωσης – Παρ. Κυκλάδων, 
θα πραγματοποιήσει τη δράση «Πάρε Θέση», η οποία 
υλοποιείται πανελλαδικά, υπό την αιγίδα της Κ.Δ. της 
ΕΟΔ,  το απόγευμα του Σαββάτου 28 Σεπτεμβρίου 
(16.00-20.00) και το πρωί της Κυριακής 29 Σεπτεμ-
βρίου (10.00-14.00). 

Η δράση «Πάρε Θέση» θα πραγματοποιηθεί στο κα-
ταφύγιο τουριστικών σκαφών, στη Νάουσα και περι-
λαμβάνει ενημέρωση για μέτρα αυτοπροστασίας στο 
νερό και πως μπορείτε να βοηθήσετε όποιον κινδυνεύ-
ει στη θάλασσα και δωρεάν εκπαιδευτικό πλου με το 
διασωστικό σκάφος της ΕΟΔ Κυκλάδων.

Στον εκπαιδευτικό αυτό πλου, στον κόλπο της Νά-
ουσας,  μπορούν να πάρουν μέρος όλοι και να ενη-
μερωθούν από τους διασώστες της ΕΟΔ για τους 
τρόπους προστασίας όλων όσοι επιβαίνουν σε πλωτά 
μέσα, αλλά και τους τρόπους διάσωσης σε περίπτωση 
ναυαγίου.

Τέλος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώ-
σουν τη συμμετοχή τους στο link: http://forms.gle/
KSpGqWp9FSyScBUZ8

για πρόσβαση στα πανεπιστήµια

φροντιστήριο

Κ. Ροκονίδας _22840 22682

ολοκληρωµένη προετοιµασία
υποψηφίων & για το ΕΠΑΛ!
ολοκληρωµένη προετοιµασία

υποψηφίων & για το ΕΠΑΛ!

w w w . g n o s i - f a s m a . f r o . g r

στο φροντιστήριό µας καλύπτουµε:

• όλες τις ειδικότητες
• όλα τα µαθήµατα
των πανελλαδικών

Τοπικές ειδήσεις

∆ιευκρινήσεις 
PAWS

Από τη φιλοζωική οργάνωση PAWS που εδρεύει στο 
νησί μας και με αφορμή δημοσιεύματα στο διαδίκτυο, 
μας στάλθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:

«Οι φιλοζωικές του νησιού έχουν άψογη συνεργα-
σία με όλους όσους επιμελούνται και βοηθούν στη 
προστασία, φροντίδα και ευζωία των ζώων. Ειδικότε-
ρα δε, με τον Κτηνίατρο κ. Νίκο Τσιγώνια, ο Σύλλογος 

PAWS τον οποίο και εκπροσωπώ, έχει άψογη συνερ-
γασία και είναι σε θέση να γνωρίζει από πρώτο χέρι, 
τον υπεύθυνο και επαγγελματικό τρόπο με τον οποίο 
ο κ. Τσιγώνιας επιτελεί τα καθήκοντά του.

Επειδή οι γενικεύσεις των διαφορών ανακοινώσε-
ων δεν βοηθούν στη αντικειμενική ενημέρωση είμα-
στε στη διάθεση σας για μια απευθείας ενημέρωση σε 
εσάς και στους αναγνώστες σας.

Σας ευχαριστούμε. 
Ρ. Ελευθεριάδου

Πρόεδρος Συλλόγου Προστασίας Ζώων
Πάρου-PAWS»

Ψήφισμα 
Εκατονταπυλιανής

Η Διοικούσα Επιτροπή του Ιερού Προσκυνήματος 
Παναγίας Εκατονταπυλιανής Πάρου, σήμερα (4 Σε-
πτεμβρίου 2019), ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., 
συνήλθε στα γραφεία της κατόπιν προσκλήσεως του 
Αντιπροέδρου αυτής Πρωτοπρ. π. Δημητρίου Κυδω-
νιέως, αναπληρούντος τον Σεβασμιώτατο Πρόεδρο 
αυτής Μητροπολίτη Παροναξίας κ.κ. Καλλίνικο (ο 
οποίος βρίσκεται στην Αθήνα για Συνεδρίαση της Δι-
αρκούς Ιεράς Συνόδου), ύστερα από την εις Κύριον 
εκδημίαν, του Ευαγγέλου Μιχαήλ Κόντε

Στην εισήγησή του ο Αντιπρόεδρος της Διοικούσης 
Επιτροπής αναφέρθηκε στην προσωπικότητα του με-
ταστάντος, στην αγάπη του στο πρόσωπο της Πανα-
γίας μας της Εκατονταπυλιανής, στο ότι διετέλεσε επί 

δεκαετίες Επίτροπος του τότε Ενοριακού Ναού της 
Παναγίας και στις σημαντικές δωρεές που προσέφερε 
στο πρόσωπό της αλλά και στις σημαντικές υπηρεσί-
ες του προς την τοπική μας κοινωνία, ως Κοινοτικός 
Σύμβουλος.

Στη συνέχεια η Διοικούσα Επιτροπή αποφάσισε ομό-
φωνα τα κάτωθι:

1) Να εκφραστούν τα συλλυπητήρια του Σεβασμιω-
τάτου Προέδρου και των Μελών της Επιτροπής στην 
οικογένεια του μεταστάντος.

2) Να παραστεί αντιπροσωπεία της Διοικούσης Επι-
τροπής εις την εξόδιον ακολουθίαν.

3) Να διατεθεί το ποσόν των δύο χιλιάδων (2000) 
ευρώ αντί στεφάνου, στη Στέγη Αγάπης.

4) Να αναγνωσθεί το παρόν ψήφισμα από την Γραμ-
ματέα της Διοικούσης Επιτροπής του Ιερού Προσκυ-
νήματος κατά την εξόδιον τελετήν και

5) Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στον Τοπικό 
και Κυκλαδικό Τύπο.

Εκ της Δ. Ε. του Ι.Π.Π.Ε.



6 | Φωνή της Πάρου | Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019

Ένας μικρός 
απολογισμός, 
ένα μεγάλο 
ευχαριστώ

Πώς μπορεί άραγε μία λαμπάδα να ανάψει τη σπί-
θα της καρδιάς μας; Κάπως έτσι ξεκίνησε όλη αυτή η 
προσπάθεια-δράση για τη φιλοξενία των μικρών μας 
ηρώων. 

Την πρώτη χρονιά (2016) το τολμήσαμε δειλά δειλά 
και το καταφέραμε. Το 2017 με την πολυπληθή ομάδα 
των κοριτσιών, ανεβήκαμε ένα σκαλί ακόμα παραπά-
νω. 

Το 2018, τρίτη χρονιά φιλοξενίας, επιχειρήσαμε 
στηριζόμενοι στην αγάπη σας να κάνουμε και δεύτερη 
περίοδο φιλοξενίας και τα καταφέραμε. Και φθάσαμε 
στο 2019. Ανεβάσαμε νομίζω πολύ ψηλά τον πήχη. 
Σχεδιάσαμε δύο φιλοξενίες και πάλι. 

Η μία μάλιστα περιελάμβανε και μία ημέρα στην 
Αθήνα λόγω της πρωινής άφιξης του πλοίου από τη 
Χίο. Από το Φεβρουάριο μπήκαμε στη «μάχη της λα-
μπάδας». Ζήσαμε και βιώσαμε την αγάπη σας με τις 
προσφορές αγάπης σε κάθε στιγμή και σε κάθε δυσκο-
λία. Έκλεινε μία πόρτα, αλλά άνοιγαν δύο παράθυρα. 
Όταν επρόκειτο για αυτά τα παιδιά, δεν υπήρχε δεύτε-
ρη σκέψη. Ονειρευτήκαμε να κάνουμε πολλές δράσεις 
και πολλά δώρα για τα παιδιά. Το όνειρο αυτό όμως 
γινόταν πραγματικότητα. Την περίοδο του Ιουνίου δα-
πανήσαμε το ποσό των 3.990 ευρώ και την περίοδο 
που μόλις πέρασε, το ποσό των 3.118 ευρώ. Συνολικά 
δαπανήσαμε 7.108 ευρώ. Υπολογίζουμε μέσα σε αυτά, 
τα εισιτήρια των πλοίων (50%) μόνο για την πρώτη 
περίοδο, αφού το Σεπτέμβριο ήταν δωρεάν, γεύματα 
και δείπνα τα οποία έπρεπε να καλύψουμε λόγω προ-
γράμματος, το πρωινό και τα έξοδα που χρειάστηκαν 
με τα παιδιά της Χίου στην Αθήνα, τα παπούτσια τόσο 
για τα κορίτσια όσο και για τα αγοράκια, οι εμφανίσεις 
του μπάσκετ, δώρα και διάφορα έξοδα καθημερινά. 

Θα μου πείτε που βρήκαμε 7.108 ευρώ; Γίνεται να 
μαζευτεί αυτό το ποσό από μία λαμπάδα; Από μία προ-
σφορά αγάπης; Μη με ρωτάτε. Είναι χρήματα τα οποία 
έβγαιναν με «ιδρώτα αγάπης» και είχαν «ιερό σκοπό». 
Και αυτόν τον ιερό σκοπό προσπαθήσαμε να το φέ-
ρουμε εις πέρας με κάθε ευλάβεια. Εκμεταλλευόμενοι 
την αγάπη σας και την εμπιστοσύνη σας. Σίγουρα εάν 

δεν τα είχαμε δε θα προσφέραμε όλα αυτά στα παιδιά 
και θα μέναμε σε αυτά που είχαμε, αλλά εφόσον μας 
«ωθούσατε» την αγάπη σας, εμείς ήμασταν υποχρεω-
μένοι να την προωθήσουμε στους αποδέκτες της. Και 
δεν ήταν άλλοι από αυτά τα παιδιά. Τα οποία έζησαν 
για άλλη μία φορά τη δική σας θαλπωρή, φιλοξενία 
και αγάπη. Κάνοντας ήδη όνειρα και σχέδια για το 
επόμενο καλοκαίρι. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι για 
την «Κιβωτό του Κόσμου», η Πάρος και η Αντίπαρος, 
αποτελεί πλέον το πρώτο «βραβείο επιβράβευσης» για 
τα παιδιά εδώ και δύο χρόνια. Και όλα αυτά, χάρη σε 
εσάς. 

Όσα «μπράβο» και «συγχαρητήρια» γράφονται και 
λέγονται, είναι μόνο για εσάς. Για εσάς που ό,τι κι αν 
κάνετε, ό,τι κι αν προσφέρετε τα τέσσερα αυτά χρόνια, 
το κάνετε ανιδιοτελώς, μέσα από τη σπάνια πλούσια 
από αγάπη καρδιά σας και χωρίς να διεκδικείτε την 
παραμικρή διαφήμιση. 

Εγώ προσωπικά, βιώνω όλη αυτήν την περίοδο 
το όμορφο κλίμα και τις ευχάριστες εντυπώσεις που 
αφήνει στον κόσμο όλη αυτή η δράση. Ξέρω πολύ 
καλά όμως, πως όση όρεξη κι αν έχει κάποιος, όσο 
τρέξιμο κι αν ρίξει, όσες ευθύνες κι αν αναλάβει, αν 
δεν υπήρχε η δική σας αγάπη και η προσφορά, όλα 
αυτά θα ήταν απλά ένα «όνειρο». Γιατί όλο αυτό το 
«όνειρο» δε θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί αλλιώς 
και το ξέρουμε πολύ καλά όλοι μας. Για αυτή την «αλυ-
σίδα αγάπης» λοιπόν, αλλά και για την εμπιστοσύνη 
σας πάνω απ’ όλα, ένα «ευχαριστώ» πάντα θα είναι 
πολύ μικρό. Είμαι υπερήφανος που ανήκω στην «οικο-
γένειά» σας. Γιατί για εμένα, όλες και όλοι εσείς αυτής 
της μικρής ομάδας της «Κιβωτού του Κόσμου σε Πάρο 
και Αντίπαρο» αποτελείτε την οικογένειά μου. Και νιώ-
θω υπερήφανος και ευτυχισμένος που σας έχουμε 
πάντα δίπλα μας. Η Παναγία μας να σας χαρίζει το πο-
λυπόθητο, την υγεία, και να σας ανταποδίδει αυτή την 
αγάπη, εκατονταπλασίονα. Να είσαστε πάντα καλά.

π. Στυλιανός Μπιζάς
Υ.Γ. Υπόψη… Το επόμενο καλοκαίρι πλησιάζει!

Μητρόπολη Παροναξίας

Μικρασιατική 
συνάντηση 
Πάρου

Παρουσία πολλών συμπολιτών μας και εκπροσώ-
πων τοπικών πολιτικών φορέων, συλλόγων και θρη-
σκευτικών αρχών, πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις 
μνήμης στη 15η  Μικρασιατική συνάντηση στο Άσπρο 
Χωριό, με αφορμή τον εορτασμό του Αγίου Εθνομάρ-
τυρα Χρυσοστόμου Σμύρνης, από τον πολιτιστικό σύλ-
λογο «Ατλαντίς», στις 7-8/9/2019.

Μετά τον εσπερινό στις 7/9 κεντρικός ομιλητής ήταν 
ο πρώην νομάρχης Κυκλάδων, Δημήτριος Μπάιλας, 
που αναφέρθηκε στις πολιτικές ευθύνες της Μικρα-
σιατικής καταστροφής. Μετά την ομιλία του ακολού-
θησε μουσική εκδήλωση.

Στις 8/9/2019 μετά τη Θεία λειτουργία, ιερουργού-
ντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Παροναξίας, κ. 
Καλλινίκου, αντιπροσωπείες του φετινού φιλοξενού-
μενου συλλόγου (Ένωση Κρητών Νέας Σμύρνης) και 
του συλλόγου «Ατλαντίς», πλαισίωσαν τη λιτανεία της 
ιερής εικόνας, με παραδοσιακές φορεσιές. Το βράδυ 
της ιδίας ημέρας οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν με 
την μουσικοχορευτική παράσταση «Από τη Γη της Μι-
κρασίας στην Κρήτη», η οποία ξεκίνησε με ένα οπτικό 
αφιέρωμα εκείνης της εποχής με τη μουσική υπόκρου-
ση τριών ριζίτικων τραγουδιών που απέδωσαν οι μου-
σικοί της Ένωσης Κρητών, συνοδεία αποσπασμάτων 
κειμένων με εξιστορήσεις γεγονότων από την μετα-
κίνηση των προσφύγων το 1922 από τη Μικρά Ασία 
στην Κρήτη. Στη συνέχεια ακολούθησε καλλιτεχνικό 
πρόγραμμα για την εξέλιξη των τραγουδιών της Μι-
κράς Ασίας και παρουσίαση χορευτικών ομάδων.

Τέλος, σε σχετικό δελτίο Τύπου σημειώνεται: «[…] Ο 
τοπικός πολιτιστικός σύλλογος «Ατλαντίς» ο οποίος 
είχε και την ευθύνη διοργάνωσης των φετινών εκ-
δηλώσεων ευχαριστεί θερμά όλους όσοι βοήθησαν 
σ’ αυτές, τους συνδιοργανωτές, τους χορηγούς, τους 
συμμετέχοντες για την εμφάνισή τους, και τον κόσμο 
για την παρουσία τους».

Βυζαντινή 
μουσική

Το ιερό προσκύνημα Παναγίας Εκατονταπυλιανής, 
προκειμένου να συμβάλει στη διάδοση της πατροπα-
ράδοτης εκκλησιαστικής βυζαντινής μουσικής και την 
ανάδειξη νέων ιεροψαλτών, έχει ιδρύσει από το 1995 
σχολή εκκλησιαστικής-βυζαντινής μουσικής.

Η φοίτηση στη σχολή είναι δωρεάν και δικαίωμα 

συμμετοχής έχουν οι απόφοιτοι δημοτικού σχολείου 
και άνω. Ο κύκλος των σπουδών είναι επταετής και 
όσοι αποφοιτούν από τη σχολή λαμβάνουν αναγνωρι-
σμένο πτυχίο εκκλησιαστικής και βυζαντινής μουσικής. 

Η σχολή λειτουργεί σε κατάλληλους χώρους του 
ιερού προσκυνήματος υπό τη διεύθυνση του μουσι-
κοδασκάλου π. Εμμανουήλ Φωκιανού. Ο αγιασμός θα 
πραγματοποιηθεί στις 20 Οκτωβρίου και τα μαθήματα 
θα ξεκινήσουν στις 21 Οκτωβρίου 2019. Οι ενδιαφε-
ρόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να 
επικοινωνήσουν με τον π. Εμμανουήλ στους αριθμούς 
τηλεφώνων: 22840-21203 και 6945 191005.
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Σύλλογος Προστασίας
Ζώων Πάρου
paws@paws.gr
τηλ: 6975 060927
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Βοήθησε κι εσύ για να 
ολοκληρωθεί σύντομα 

το καταφύγιο μας!

Για δωρεές - PAYPAL: paws@paws.gr
ALPHABANK: GR0201406250625002002013349

-Σύγχρονη εκπαιδευτική μεθοδολογία
-Υψηλά ποσοστά επιτυχίας
-Δωρεάν νηπιακά τμήματα
-Τμήματα ενηλίκων & ταχύρρυθμα προγράμματα
-Έκπτωση «bring a friend»
- Ειδικές τιμές για αδέλφια, δεύτερη ξένη γλώσσα
   και εφάπαξ εξόφληση διδάκτρων

Success-Κέντρο Ξένων Γλωσσών

από το 1995

Οι τιμές στα 
κυλικεία των 
σχολείων

Σε ρυθμούς σχολείου βρίσκονται πλέον μαθητές και 
γονείς, αλλά πέρα από τα σχολικά είδη που προμη-
θεύονται, ένα από τα ζητήματα που απασχολούν τους 
γονείς είναι και το κολατσιό του παιδιού στο σχολείο.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Γενική Γραμματεία Εμπορίου 
και Προστασίας Καταναλωτή εξέδωσε ανακοίνωση, 
για τα είδη που πρέπει να πωλούν τα κυλικεία των 
σχολείων, όπως και τις τιμές τους.

Στα κυλικεία όλων των δημόσιων και ιδιωτικών σχο-
λείων, τα εξής είδη διατίθενται σε αυτές τις ανώτατες 
τιμές με ΦΠΑ:

- Σάντουιτς ή τοστ από ψωμί ολικής άλεσης ή λευκό, 
με τυρί (με προσθήκη ή μη λαχανικών, τομάτας, ελαιο-
λάδου και άλλων) 1,10 ευρώ.

- Σάντουιτς ή τοστ από ψωμί ολικής άλεσης ή λευκό 
με τυρί και γαλοπούλα (με προσθήκη ή μη λαχανικών, 
τομάτας, ελαιολάδου και άλλων) 1,35 ευρώ.

- Απλό αρτοσκεύασμα (σουσαμένιο κουλούρι) σε 
ατομική συσκευασία 40 γραμμαρίων τουλάχιστον- 
0,40 ευρώ.

- Τυρόπιτα-σπανακόπιτα με τυρί φέτα ή κασέρι βά-
ρους 120 γραμμαρίων -1,10 ευρώ.

- Εμφιαλωμένο νερό των 500 ml, εγχώριο ή μη, 
εντός ή εκτός ψυγείου- 0,35 ευρώ.

- Φυσικοί χυμοί φρούτων με 100% χυμό (χωρίς 
πρόσθετη ζάχαρη) σε ατομική συσκευασία 250 ml- 
0,95 ευρώ.

Τι απαγορεύεται να πωλούν τα κυλικεία
Τα κυλικεία των σχολείων απαγορεύεται να πουλάνε 

στους μαθητές δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων ρο-
φήματα καφέ. Τα είδη αυτά προορίζονται μόνο για το 
διδακτικό και το υπόλοιπο προσωπικό του σχολείου, 
τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση. 

Επιπλέον, στα κυλικεία θα πρέπει να υπάρχει τιμοκα-
τάλογος ορατός, που θα αναφέρει τις τιμές των προϊό-
ντων. Για την προστασία της σωματικής ακεραιότητας 
των μαθητών των δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων, 
επιτρέπεται η κατοχή και διάθεση εμφιαλωμένων νε-
ρών μόνο σε πλαστικές φιάλες και φυσικών χυμών σε 
πλαστική ή χάρτινη συσκευασία, τονίζει ακόμη η Γενική 
Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.

Τα πρόστιμα στους παραβάτες
Τέλος, εφαρμόζονται οι υγειονομικές διατάξεις περί 

κανόνων υγιεινής σχολικών κυλικείων, καντινών και 
χώρων εστίασης εντός των σχολείων και ο καθορι-
σμός των προϊόντων που διατίθενται από αυτά εντός 
δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως κάθε φορά ισχύ-
ουν. Οι παραβάτες τιμωρούνται με τα εξής πρόστιμα:

Για έλλειψη τιμοκαταλόγου, 1.000 ευρώ
Για υπέρβαση τιμής, 1.000 ευρώ ανά είδος.
Για έλλειψη είδους, 1.000 ευρώ ανά είδος.
Οι καταναλωτές μπορούν να ενημερώνουν για τη 

μη τήρηση των παραπάνω στην τηλεφωνική γραμμή 
καταγγελιών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και 
Προστασίας Καταναλωτή, καλώντας τον αριθμό 1520.

«Προσοχή στα 
δένδρα…»

Η ένωση συλλόγων γονέων και κηδεμόνων δήμου 
Πάρου με επιστολή της στις αρμόδιες υπηρεσίες ζη-
τεί να ληφθούν μέτρα για τα δένδρα στους κοινόχρη-
στους χώρους, ώστε να υπάρχει ασφάλεια στη διέλευ-
ση των μαθητών και πολιτών.

Η ανακοίνωση των γονέων έχει ως εξής:
«Προς: Δασική Υπηρεσία Νάξου 
ΚΟΙΝ: α) Δήμαρχο Πάρου, β) Ιερό Προσκύνημα Πα-

ναγίας Εκατονταπυλιανής, γ) Σχολεία Π/θμιας και Δ/
θμιας Εκπ/σης Πάρου, δ) Συλλόγους Γονέων & Κηδε-
μόνων Πάρου, ε) Δασική Υπηρεσία Πάρου

ΘΕΜΑ: «Δέντρα σε κοινόχρηστους χώρους»
Παρακαλούμε όπως λάβετε τα κατάλληλα μέτρα, 

προβαίνοντας σε έλεγχο των δασικών δέντρων (πεύ-
κο, κουκουναριά, κυπαρίσσι, ευκάλυπτος, κ.α.), για τη 
διατήρηση και προστασία του πρασίνου, αλλά και για 
την ασφάλεια των διερχομένων σε κοινόχρηστους 
χώρους, σχολεία, πλατείες. Τίθεται ζήτημα αναγκαιό-
τητας της τήρησης των κανόνων ασφαλείας και ειδικά 
σε σημεία που καθημερινά περνοδιαβαίνουν μαθητές 
όλων των βαθμίδων. Υπάρχουν δέντρα ετοιμόρροπα, 
δέντρα άρρωστα, δέντρα ξερά, σε σχολικούς χώρους 
και σε αλσύλλια.

Παρακαλούμε να μεριμνήσετε το δυνατόν συντο-
μότερο για την απομάκρυνση τους από τους χώρους 
αυτούς και φυσικά την αντικατάσταση τους με άλλα».
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
& ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN 

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)

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

ΛΕΥΚΕΣ – στο δεύτερο µύλο προς 

Αγία Κυριακή, πωλείται κτήµα 4.160 

τ.µ. οικοδοµήσιµο µε θέα, µε 3 παλιά 

κτίσµατα, αλώνι παλιό και αµπέλι. 

Τιµή συζητήσιµη. Τηλ. 22840 43160

ΛΕΥΚΕΣ, πωλούνται 2 κτήµατα, το 

ένα αµπέλι και το άλλο µε δυνατότητα 

δόµησης. Τηλ. για πληροφορίες: 6984 

784 565

ΠΟΥΝΤΑ, στη στροφή για Κάµπο, 

πωλείται παραθαλάσσιο οικόπεδο 1 

στρέµµα και κτίζει 100 τ.µ. Τηλ. για 

πληροφορίες: 6932 684 504

ΝΑΟΥΣΑ πωλείται κτίριο 500 τ.µ., 15 

δωµάτια µε ρεσεψιόν και σπίτι από 

κάτω, ενοικιασµένο µε ελάχιστη ετή-

σια απόδοση 40.000 ευρώ ετησίως. 

Μόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ. 6937 

698 522, 22840 51639

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΕΠΑΓ-

ΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΛΕΥΚΕΣ, δίπλα στο άλσος, πάνω από 

την ταβέρνα «Φλώρα», ενοικιάζεται 

διαµέρισµα 2 δωµατίων, επιπλωµένο, 

µε αυτόνοµη θέρµανση και τζάκι. Τηλ. 

6989 421 425

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΕΠΑΓ-

ΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΖΗΤΗΣΗ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ ζητείται επιπλωµένη 

στην Παροικιά για ενοικίαση λίγους 

µήνες ή όλο το χρόνο από ελληνίδα, 

από τον Οκτώβριο και µετά. Τηλ. 

επικοινωνίας: 694 293 1627

ΣΠΙΤΙ ζητείται για ενοικίαση όλο 

το χρόνο από µόνιµους κατοίκους 

Πάρου, στην ευρύτερη περιοχή 

της Αλυκής – Αγκαιριάς – Κάµπου 

- Πούντας. Τηλ. 697 3047 502

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ - 

ΖΗΤΗΣΗ

ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ζητούνται προς εκµε-

τάλλευση, από αναπτυξιακή εταιρεία 

µε πολύχρονη δράση στο χώρο. Τηλ. 

επικοινωνίας: 6931 728 111

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ για το εµπορικό 

τµήµα της εφηµερίδας «ΦΩΝΗ 

ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ» ζητείται. Αποστεί-

λατε βιογραφικό στο nikos@

typoparos.gr

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται για γραµµατει-

ακή υποστήριξη, 8ωρη απασχόληση, 

απαραίτητη καλή γνώση αγγλικών, 

για όλο το χρόνο. Τηλ. 6981 746 231

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ έµπειρο ζητείται για ερ-

γασία στο κατάστηµα Express Μarket 

στον Περιφερειακό Παροικίας, σε όλα 

τα πόστα, ράφια, αποθήκη, ταµείο, 

µανάβικο, πάγκο κοπής, υπεύθυνος/η 

καταστήµατος. Μόνιµη απασχόληση. 

Απαραίτητη εµπειρία, παρέχονται 

καλές αποδοχές και ασφάλιση. 

Αποστολή βιογραφικών στο email: 

cv_expressmarketparos@hotmail.

com, τηλ. 698 4453 993

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΜΟΝΙΜΗ ζητείται από 

το κατάστηµα Arsenis Delicatessen 

στη Νάουσα. Βιογραφικά στο email: 

ktimaarseni@gmail.com

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται για κατάστηµα 

Μίνι Μάρκετ στην Παροικιά. Τηλ. 

22840 23721

ΚΥΡΙΑ έως 35 ετών ζητείται για 

εργασία σε Κατασκευαστική - Τεχνική 

εταιρία, µε απαραίτητη γνώση αγγλι-

κών και Η/Υ. Επιπροσθέτως η γνώση 

της γαλλικής γλώσσας θα εκτιµηθεί 

ιδιαιτέρως. Αποστολή βιογραφικών 

cv.constructionparos@gmail.com

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ για όλα τα πόστα, 

ζητούνται από µεγάλη αλυσίδα 

Σούπερ Μάρκετ, για εποχιακή ή 

µόνιµη απασχόληση και ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 
ΑΠΟΘΗΚΗΣ. Τηλ. για πληροφορίες: 

22840 27990

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ έλληνας έως 30 

ετών ζητείται από το κατάστηµα 

ΗΛΕΚΤΡΟΥ∆ΡΑΥΛΙΚΗ στη Νάουσα. 

Απαραίτητη η γνώση αγγλικών. 

Ανάλογη εµπειρία θα εκτιµηθεί. Τηλ: 

22840 51908

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ για 

χονδρική πώληση στις Κυκλάδες 

ζητείται από την Diver, εταιρεία 

µαγιώ µε δραστηριότητα 40 χρόνων. 

Αποστολή βιογραφικού στo info@

diver.com.gr και τηλ. επικοινωνίας 

210 2524229.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ζητείται 

από εταιρεία διανοµών. Απαραίτητα 

προσόντα: ηλικία έως 35 ετών, 

δυναµική προσωπικότητα, απόφοιτος 

λυκείου, γνώση αγγλικής γλώσσας 

και γνώση Η/Υ, ευγενική συµπεριφο-

ρά. Βιογραφικά στο fax: 22840 41563, 

στο email: arhicom1@otenet.gr ή 

επικοινωνία στα τηλ. 22840 41252, 

41764

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

∆ΙΑΦΟΡΑ

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ SCHAUB LORENS,

τύπου µπαούλο πωλείται, χωρητικό-

τητας 99 λίτρων. ∆ιαστάσεις: 85εκ. 

ύψος Χ 55εκ. πλάτος. Τιµή: 120€. Τηλ. 

693 845 5073

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ πωλείται, σε 

άριστη κατάσταση (χρήση 2 εβδοµά-

δων). Τιµή 150€. τηλ. επικοινωνίας: 

6936 009 479

Αγγελίες

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€

ΠΟΥΝΤΑ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ,
πωλούνται οικόπεδα εντός 
σχεδίου (305-330 τµ), µε πρό-
σοψη σε ένα ή δύο δρόµους, 
κτίζουν 280 τ.µ., είναι 100µ. 
από τη θάλασσα και µε θέα 
στην Αντίπαρο. Τηλ: 6945 296 
297 (ιδιώτης).

Γιώργος Κοττίκας - Αγρ. & Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Ιωάννα Καλακώνα - Αγρ. & Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Άγγελος Κοττίκας - Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ

Τηλέφωνο γραφείου: (+30) 22840 23137
www.remax-prime.gr ● remax.paros@gmail.com
Φιλόθεου Ζερβάκου 22 - Λιαροκόπι - Παροικία

Σ ύ µ β ο υ λ ο ι  α ξ ι ο π ο ί η σ η ς  α κ ι ν ή τ ω ν
Εµπιστευτείτε σε εµάς το ακίνητό σας

Προαγγελίες Γάμου 
Ο Ζουμής Εμμανουήλ του Αντωνίου και της Νικολέττας το γένος Αποστολο-

πούλου που γεννήθηκε στο Αμαρούσιο Αττικής και κατοικεί στην Πάρο και η Αλε-
ξοπούλου Αργυρώ του Κωνσταντίνου και της Δήμητρας το γένος Πάσσου που 
γεννήθηκε στο Αμαρούσιο Αττικής και κατοικεί στην Πάρο θα παντρευτούν στις 26 
Οκτωβρίου στο Ιερό Προσκύνημα Παναγίας Εκατονταπυλιανής Πάρου. 

Σεμινάριο ΕΦΕΤ
Το επιμελητήριο Κυκλάδων ανακοίνωσε τη διεξαγωγή εκπαιδευτικού σεμιναρίου 

σε θέματα Υγιεινής & Ασφάλειας Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) στις 5 και 6 Οκτωβρίου στο 
γραφείο Πάρου ως εξής:

Σάββατο 5 Οκτωβρίου, ώρες 9.00-14.00 &
Κυριακή 6 Οκτωβρίου, ώρες 9.00-14.00
Εισηγητής: Ιωάννης Κακός
Διάρκεια: 10 ώρες
Ποιους αφορά: Η εκπαίδευση αφορά επιχειρηματίες και προσωπικό που πα-

ράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν ή εμπορεύονται τρό-
φιμα/ποτά σε επιχειρήσεις όπως: καταλύματα με πρωινό, εστιατόρια, καφέ μπαρ, 
κυλικεία, παντοπωλεία, σουπερμάρκετ, μανάβικα, ιχθυοπωλεία, κρεοπωλεία, τυρο-
κομεία, οινοποιεία, ελαιοτριβεία κ.α. Η εκπαίδευση είναι υποχρεωτική για όλο το 
προσωπικό των επιχειρήσεων της χώρας, για επιχειρηματίες και υπαλλήλους που 
δραστηριοποιούνται στο χώρο των τροφίμων και ποτών, σε όλα τα στάδια της τρο-
φικής αλυσίδας, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

Το επιμελητήριο Κυκλάδων παρέχει σε κάθε συμμετέχοντα δωρεάν έντυπο εκπαι-
δευτικό υλικό και βεβαίωση παρακολούθησης έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία 
με τη γραπτή αξιολόγηση, η οποία διεξάγεται σε μεταγενέστερο χρόνο από τον 
Ε.Φ.Ε.Τ.

Το κόστος συμμετοχής είναι 100 ευρώ το άτομο (συμπεριλαμβάνονται 30 ευρώ 
υπέρ του ΕΦΕΤ) και η υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος γίνεται ηλεκτρονικά στη 
διεύθυνση: https://goo.gl/forms/sLvgvvDsuXPA6leg2  

Τέλος, για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνή-
σουν με το τμήμα Εκπαίδευσης & Κατάρτισης στο τηλέφωνο 22810 82346 (εσω-
τερικό 4), ενώ η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά και τηρείται σειρά 
προτεραιότητας.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΝΙΚΟΣ ΚΑΠΟΥΤΣΟΣ, ΤΗΛ: 22840 51754, 6970 916 145
www.paros.construction

REAL ESTATE ΑΚΙΝΗΤΑ
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Σχολικές ειδήσεις
(1ο μέρος)

1945
- Πληροφορούμεθα ότι αποστέλλονται υαλοπίνακες 

δι’ όλα τα σχολεία της Πάρου.
- Λεύκες: Εις το σχολείον αρρένων επερατώθη η 

επισκευή, επεσκευάσθη δε τόσο καλά που μοιάζει σαν 
ζωγραφιά. Τώρα ετοιμάζεται και των θηλέων.

- Κώστος: Επί τέλους ήλθεν η ώρα να φωνάξωμεν 
και ημείς με τη σειρά μας. Το Υπουργείον της Παιδείας 
έχει γνώσιν ποίους υπαλλήλους έχει διορίσει εδώ και 
70 χρόνια; Έχομεν μιά δασκάλα που δεν θυμάται πότε 
γεννήθηκε. Τα παιδιά τη λένε γιαγιά.

- Εις το Μαράθι ήρχισε το νεοσυσταθέν σχολείον τα 
μαθήματα με την διδασκάλισσαν Αντωνίαν Γαϊτάνου 
εκ Λευκών.

- Παροικιά: Το Δημοτικό Σχολείο μας κατά την ομο-
λογίαν του Διευθυντού του κ. Κρητικού έχει 530 μα-
θητάς και τρεις διδασκάλους. Πως γίνεται η εκπαίδευ-
σις των παιδιών; Τι θα πρωτοδιδάξουν οι τρεις αυτοί 
διδάσκαλοι; Είναι ανάγκη να προαχθή το σχολείο εις 
6τάξιον και να γίνει ακόμα άλλο ένα σχολείο τουλάχι-
στο τριτάξιο για να μπορέσουν τα παιδιά μας να μορ-
φωθούν.

- Το γυμνάσιον μας παρέμεινεν, μα γιατί ο κ. Επιθε-
ωρητής δεν στέλνει καθηγητάς αλλά λειτουργεί μόνον 
με τον κ. Κονταράτον;   

1946
- Έκκλησις του Δ/ντου του Δημοτικού Σχολείου 

Λευκών Χρήστου Αλιπράντη, προς τους εν Αθήναις – 
Πειραιεί και Προαστείους αυτών διαβιούντας ενθου-
σιώδεις Λευκιανούς αμφοτέρων των φύλων, για την 
στοιχειώδη προπαρασκευή των μαθητών των σχολεί-
ων με εποπτικά μέσα.

- Παράδειγμα προς μίμησιν. Στο Σχολείον Αντιπάρου, 
διά του βενζινοπλοίου Κ. Περαντινού απεστάλη εις 
Αντίπαρον η ξυλεία και άπαντα τα υλικά προς άμεσον 
αποπεράτωσιν της οικοδομής του σχολείου δαπάνη 
του συλλόγου και των κατοίκων Αντιπάρου.

- Η ανέγερσις δια προσωπικής εργασίας του Δημο-
τικού Σχολείου Μαρμάρων. Ο ενθουσιασμός για το 
σχολείο των Μαρμαριανών είναι κάτι το αφάνταστον. 
Πάσης τάξεως άνθρωποι και ηλικίας εργάζονται για 
το σχολείο και όσοι δεν μπορούν να εργασθούν ει-
σφέρουν προθύμως εις χρήμα. Εις την Σχολικήν Επι-
τροπήν η οποία με εξαιρετικήν ενεργητικότητα επελή-
φθη του σπουδαιοτάτου τούτου δια το χωριό έργου 
και ήτις αποτελείται από τους κ.κ. Ιωάν. Κληρονόμον, 
Ελευθ. Βαζαίον και τον μέχρις αυτοθυσίας εργαζόμε-

νον Βαζαίον Πετρόπουλον αξίζει πας έπαινος. Το έργο 
θα περατωθή λίαν συντόμως προς μεγίστην τιμήν των 
Μαρμαριανών. 

- Τα Σχολεία θα εφοδιαστούν με ραδιόφωνα. Μια 
καινοτομία κατά λειφθείσαν υπό του υπουργού της 
Παιδείας κ. Παπαδήμου απόφασιν όλα τα σχολεία του 
Κράτους θα εφοδιαστούν δια ραδιοφωνικών συσκευ-
ών και κινηματογραφικών μηχανημάτων, δια την εκ-
παίδευσιν και ψυχαγωγίαν των μαθητών. Προς τούτο 
από του ραδιοφωνικού σταθμού Αθηνών θα δίδωνται 
εις ωρισμένας ημέρας και ώρας ομιλίαι ειδικών ανω-
τέρων εκπαιδευτικών και διανοουμένων επί διαφό-
ρων διδακτικών θεμάτων. Εξ άλλου, δια καταλλήλων 
κινηματογραφικών ταινιών θα διδάσκονται η γεωγρα-
φία, η φυτολογία, η ζωολογία, κλπ. Κατ’ ανακοίνωσιν 
εκ του υπουργείου Παιδείας εις τας 17 τρεχ. θα διεξα-
χθεί διαγωνισμός δια την προμήθειαν 1500 ραδιοφώ-
νων και 800 κινηματογραφικών μηχανημάτων δια τας 
ανάγκας της Μέσης και κατωτέρας εκπαιδεύσεως. Το 
υπουργείον δι’ εγκυκλίου του προς τους Γενικούς Επι-
θεωρητάς καθιστά γνωστόν ότι τα σχολεία τα οποία 
επιθυμούν να αποκτήσουν τα ως άνω είδη πρέπει να 
καταβάλουν δι’ έκαστον εξ αυτών 400 χιλιάδας του-
λάχιστον.

- Ευχαριστήριον: Οι κάτοικοι Μαρμάρων απευθύ-
νουν τας απείρους αυτών ευχαριστίας προς τους κ.κ. 
Αντώνιον Ραγκούσην Πάρεδρον του Συμβουλίου Επι-
κρατείας και τον βουλευτήν Ευστράτιον Αλιπράντην οι 
οποίοι δια των ενεργειών των επέτυχον την ίδρυσιν 
του Δημοτικού Σχολείου μας ιδιαιτέρως δε τον βου-
λευτήν όστις επέτυχε πίστωσιν εξ ενός εκατομμυρίου 
δραχμών δια τον αυτόν σκοπόν.   

- Ετοποθετήθη εις το σχολείον Μαραθίου η διδα-
σκάλισσα Κατίνα Ανδρουλακάκη.

- Εις το χωρίον Δρυός ήρχισε λειτουργούν το Δημο-
τικό Σχολείον υπό την Διεύθυνση της δίδος Ελισσάβετ.

- Ο εκλεκτός μας συμπολίτης κ. Αντώνιος Ραγκούσης 
του Συμβουλίου Επικρατείας εδώρησεν εν οικόπεδον 
του τεσσάρων στρεμμάτων μεταξύ Δρυού - Ασπροχω-
ριού δια την ανέγερσιν σχολικού κτιρίου.

- Εδωρήθηκαν δέκα αντίτυπα του βιβλίου «Ιδεολο-
γικαί  Μελέται» του κ. Δημητρίου Ν. Αλιπράντη προς 
εμπλουτισμόν της βιβλιοθήκης. Ο σύλλογος ευχαρι-
στεί τον δωρητήν και εύχεται όπως η χειρονομία του 
αύτη αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση 

- Παροικιά, εις τας 20 Σεπτεμβρίου ήνοιξαν τα σχο-
λεία μας και τα παιδιά ύστερα από την ανάπαυσιν τρι-
ών περίπου μηνών τρέχουν χαρούμενα και ζωηρά εις 
το σχολείον. Οι διδάσκαλοι μας όλο χαρά και αυτοί 
τα υποδέχονται και τα εγγράφουν. Πληροφορούμεθα, 
ότι στο σχολείο μας ενεγράφησαν 450 παιδιά και ω! 
του θαύματος! Οι διδάσκαλοι είναι μόνον 4! Τι γίνεται, 
είναι δυνατόν ένα σχολείον να ανταποκριθεί με τόσο 
παιδικό κόσμο; Ε! Κύριοι παροικιώτες τι κάνετε; Γιατί 
δεν φροντίζετε τώρα που έχομε και καλό και δραστή-
ριο βουλευτή να έλθουν δάσκαλοι στο σχολείο μας 
για να μορφωθούν τα παιδιά μας; Γιατί δεν φροντίζομε 
όλοι μαζί να γίνει και ένα σχολείο κατάλληλο για τα 
παιδιά και να μην τρέχουν στα κελιά της Παναγίας;

Πηγή: Φωνή της Πάρου αρ. φ. 1,2,3,14, 15)

παριανές μνήμες
 του Χριστόδουλου Μαούνη Οδός 

Μητροπολίτη 
Αμβροσίου 
Στάμενα

Ο Σεβασμιότατος Αμβρόσιος (κατά κόσμο Νι-
κόλαος Αντ. Στάμενας) είχε γεννηθεί στη Μάρ-
πησσα το 1922. Η έφεση προς τα γράμματα, την 
πνευματική και ανθρωπιστική καλλιέργεια και η 
βαθειά πίστη που κληροδότησε από τους ευσε-
βείς γονείς του Αντώνιο και Μαρία, καθώς και 
από τον πνευματικό του πατέρα αοίδιμο όσιο Φι-
λόθεο Ζερβάκο, τον οδήγησαν στην απόφαση να 
περιβληθεί το αγγελικό σχήμα και να υπηρετήσει 
την Ορθόδοξη Εκκλησία με ιδιαίτερο ζήλο και 
αφοσίωση.

Έτσι το 1950, χειροτονήθηκε διάκονος και 
ακολούθως ως φοιτητής Θεολογίας διακόνησε 
σε ναούς των Αθηνών, ασχολούμενος ως κατη-
χητής και ιεροκήρυξ. Το 1953 θεολόγος πλέον, 
χειροτονήθηκε πρεσβύτερος και του απονεμή-
θηκε το οφίκιο του αρχιμανδρίτη. Τοποθετήθη-
κε στον ναό της Παναγίας Εκατονταπυλιανής 
(1956-1965) όπου διακρίθηκε ως εξομολόγος 
ιεροκήρυξ, κατηχητής, ιερουργός, ηγούμενος και 
πρωτοσύγκελος της Μητροπόλεως Παροναξίας. 

Ακολουθεί η ποικίλη δραστηριότητα του ως 
ιεροκήρυκας της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, από το 
1965 μέχρι το 1974, όταν τότε εξελέγη παμψη-
φεί από την ιεραρχία επίσκοπος της Μητροπό-
λεως Πολυανής και Κιλκισίου. Επί 17 έτη στην 
ακριτική Μητρόπολη θα διαπρέψει ως «καλώς 
ποιμήν» και θα προσφέρει λαμπρό έργο όπως: 
πνευματική διακονία (θείον κήρυγμα, εξομολό-
γηση, χριστιανική αγωγή νεολαίας, αντιαιρετική 
δράση, θρησκευτική υπηρεσία ασθενών, σχολή 
εκκλησιαστικής μουσικής,κ.α.), φιλανθρωπική δι-
ακονία (οικοτροφεία, εκκλησιαστικά γηροκομεία, 
συσίτια, κατασκηνώσεις, κ.α.), έκδοση δελτίου 
κηρύγματος και νεανικού περιοδικού. 

Το 1991 μετατίθεται στη Μητρόπολη Παρονα-
ξίας, όπου θα διαποιμάνει το ποίμνιο του για 17 
χρόνια. 

Για όλα αυτά είχε αποσπάσει την εμπιστοσύνη 
και την αγάπη του ποιμνίου του και από τις δύο 
Μητροπόλεις, αφού είχε καταστεί ένας από τους 
πλέον αξίους μητροπολίτες.

πηγές: Παριανά τ. 109.
Η οδός ξεκινάει από την οδό «Τζαννή Τζανετά-

κη», έως την οδό «Άγιου Φωκά»
Χριστόδουλος Μαούνης 

Μέλος της επιτροπής 
ονοματοδοσίας Παροικιάς

Ο δρόµος είχε
τη δική του ιστορία
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Μαθήματα 
στο δημοτικό 
ωδείο

Το δημοτικό ωδείο Πάρου, που είναι αναγνωρισμένο 
από το υπουργείο Πολιτισμού, συνεχίζει την ανοδική 
του πορεία και ξεκινάει δυναμικά για τα μαθήματά του, 
και τη φετινή χρονιά.

Το δημοτικό ωδείο Πάρου διδάσκει τόσο τα κλασικά 
όργανα όσο και τα παραδοσιακά καθώς και ανώτερα 
θεωρητικά, και προετοιμασία για τις μουσικολογικές 
σχολές των πανεπιστημίων της χώρας μας. Ακόμα, 

λειτουργούν επίσης, τμήμα προ-χορωδιακό για μικρές 
ηλικίες και χορωδίες παιδική - εφηβική και ενηλίκων. 

Το δημοτικό ωδείο Πάρου εγγυάται την ποιότητα 
της διδασκαλίας καθώς διδάσκουν καταξιωμένοι κα-
θηγητές που προσλαμβάνονται κατόπιν διαγωνισμού 
βάσει αξιοκρατικών κριτηρίων, με ιδιαίτερη έμφαση 
στη διδακτική εμπειρίας τους. Σε ό,τι αφορά τα δίδα-
κτρα θα ισχύσουν και εφέτος οι ίδιες χαμηλές τιμές, 
προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε όσο το δυνα-
τόν περισσότερα παιδιά, να εντρυφήσουν στο θαυμά-
σιο κόσμο της μουσικής. Αναλυτικά, η εγγραφή είναι 
20 ευρώ και 50 ευρώ για  τα μαθήματα των οργάνων 
ενώ για τα ανώτερα θεωρητικά η τιμή είναι 40 ευρώ, 
για τα μηνιαία δίδακτρα.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ισχύουν χαμηλότερες 
τιμές για παιδιά της ίδιας οικογένειας, ενώ για άτομα 
με ειδικές ανάγκες η φοίτηση είναι δωρεάν. 

Οδηγοί 
προσοχή!

Η ένωση συλλόγων γονέων και κηδεμόνων δήμου 

Πάρου με ανακοίνωσή της στις 10/9 ζητάει την προ-

σοχή των οδηγών στους δρόμους του νησιού μας.

Οι γονείς στην ανακοίνωσή τους επισημαίνουν:

- Ως οδηγοί να σέβεστε όλους τους χρήστες του 

δρόμου.    

- Αποφύγετε να κλείνετε τις διαβάσεις πεζών, τις 

εισόδους σε κτήρια και σχολεία και μην παρκάρετε 

πάνω στα πεζοδρόμια για να μην παρεμποδίζεται η 

κυκλοφορία των πεζών καθώς και στις ράμπες διά-

βασης ΑμεΑ.                          

- Όταν διέρχεστε έξω από παιδικούς σταθμούς, νη-

πιαγωγεία, σχολεία, παιδικές χαρές και πάρκα όπου 

κυκλοφορούν, συχνάζουν και παίζουν μαθητές και μι-

κρά παιδιά, να οδηγείτε με αυξημένη προσοχή και μι-

κρότερη ταχύτητα, προκειμένου να ελαχιστοποιούνται 

οι περιπτώσεις ατυχήματος. 

- Να αντιμετωπίζετε με ψυχραιμία και ευγένεια τις 

προκλήσεις στο δρόμο. Είναι αρετές που θέλουμε όλοι 

να έχουν τα παιδιά μας. Έρευνες μάς δείχνουν ότι η 

οδική συμπεριφορά των γονιών, έχει ισχυρή επίδραση 

στη μετέπειτα οδική συμπεριφορά των παιδιών.

- Η συμπεριφορά σας αποτελεί πρότυπο για τα παι-

διά σας, γιατί βλέπουν, ακούν και μιμούνται. Συμπερι-

φερθείτε με ευγένεια και υπομονή είτε ως πεζοί είτε 

ως οδηγοί για να κάνουν και τα παιδιά σας το ίδιο.

Εκδρομή
Ο πολιτιστικός σύλλογος Άσπρου Χωριού, «Ατλα-

ντίς», διοργανώνει στο διάστημα 18-23 Οκτωβρίου 

εξαήμερη εκδρομή.

Οι εκδρομείς θα επισκεφτούν το Πήλιο, τον Βόλο, τη 

Σκιάθο, τα Μετέωρα και τα Τρίκαλα. 

Πληροφορίες και συμμετοχές έως 27 Σεπτεμβρίου 

στα τηλέφωνα 6976 216325 και 6948 517080.  

Ετήσια δράση 
φροντίδας 
ιπποειδών 
στην Πάρο

 Στο πλαίσιο του καθιερωμένου Προγράμματος Φρο-
ντίδας Ιπποειδών, η GAWF/Animal Action Hellas, 
θα επισκεφτεί το νησί της Πάρου στις 20-21 Σεπτεμ-
βρίου. Οι ιδιοκτήτες ιπποειδών εργασίας του νησιού 
θα έχουν την ευκαιρία να φέρουν τα ζώα τους να εξε-
ταστούν δωρεάν από την ομάδα του Προγράμματος.

Το Πρόγραμμα Φροντίδας Ιπποειδών της GAWF/
Animal Action περιλαμβάνει:

- KTHNIATΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
Η ομάδα της GAWF/Animal Action Ηellas  προ-

σφέρει εξειδικευμένη κτηνιατρική φροντίδα με στόχο 
πάντα την ευζωία των ιπποειδών. Το πρόγραμμα πε-
ριλαμβάνει αντιμετώπιση κτηνιατρικών προβλημάτων, 
αποπαρασιτώσεις, φροντίδα πληγών και άλλες θερα-
πείες. Οι ιδιοκτήτες ενημερώνονται για την αναγκαιό-
τητα κτηνιατρικής φροντίδας και ελέγχου ενώ μαθαί-
νουν βασικές αρχές της πρόληψης και αντιμετώπισης 
κτηνιατρικών προβλημάτων από την αναγνώριση έως 
τις πρώτες βοήθειες.

- ΠΕΤΑΛΩΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ: Η ομάδα πετα-
λωτών εξονυχίζει όλα τα ζώα, ειδικά αυτά με προ-
βλήματα στραβών, υπερβολικά μακριών ή οπλών με 
ανισορροπία και ανακουφίζει τα ζώα εκπαιδεύοντας 

ταυτόχρονα τους ιδιοκτήτες πώς να εξονυχίζουν σω-
στά και να διατηρούν την οπλή υγιή καθώς και πώς 
να τοποθετούν σωστά τα καρφιά για την πετάλωση. 
Διοργανώνονται επιπλέον εκπαιδευτικά σεμινάρια για 
ερασιτέχνες πεταλωτές και ιδιοκτήτες που πεταλώ-
νουν μόνοι τους ώστε να το κάνουν πιο σωστά.

- ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ: Τα δόντια των 
ιπποειδών χρειάζονται την απαραίτητη οδοντιατρική 
φροντίδα τουλάχιστον μία φορά το χρόνο είτε για 
λιμάρισμα των οδοντικών ακίδων είτε για αντιμε-
τώπιση πιο σοβαρών προβλημάτων όπως εξαγωγές 
δοντιών. Οι εξειδικευμένοι οδοντίατροι της GAWF/
Animal Action Hellas παρέχουν την απαραίτητη 
οδοντιατρική φροντίδα και ταυτόχρονα εξηγούν στους 
ιδιοκτήτες πώς να αναγνωρίζουν εγκαίρως προβλή-
ματα της μάσησης.

- ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: Βασι-
κός στόχος της GAWF / Animal Action Hellas εί-
ναι η συνέχιση της κτηνιατρικής, πεταλωτικής και 
οδοντιατρικής φροντίδας των ιπποειδών από τους 
ιδιοκτήτες και τους τοπικούς κτηνιάτρους όταν η ομά-
δα  ολοκληρώσει την εκάστοτε επίσκεψη. Για το λόγο 
αυτό, προσφέρουμε ευκαιρίες για εκπαίδευση και επι-
πλέον μόρφωση. Διεξαγάγουμε σεμινάρια με κοινό 
όλες τις ενδιαφερόμενες ομάδες που επιθυμούν να 
βελτιώσουν τη ζωή των ιπποειδών με την εκπαίδευ-
σή τους σε κτηνιατρική, πεταλωτική και οδοντιατρική 
εργασία και επιπλέον διαθέτουμε στο κοινό και στους 
ιδιοκτήτες ενημερωτικά φυλλάδια σχετικά με το: «Πώς 
να Φροντίζετε το Γαϊδούρι σας», «Οδοντιατρική σε Γαϊ-
δούρια, Άλογα και Μουλάρια» και «Πώς να Περιορίζε-
τε το Γαϊδούρι, Άλογο και Μουλάρι-Εναλλακτικές του 
Παστουρώματος».



 | 15www.fonitisparou.gr Τοπικές ειδήσεις

Παρέμβαση 
Φόρτωμα για 
το ΕΠΑΛ

Στην Πάρο βρέθηκε από 13 έως 16/9/2019 ο βου-
λευτής Κυκλάδων ΝΔ, Φίλιππος Φόρτωμας, όπου και 
συναντήθηκε με τοπικούς φορείς, με τους οποίους 
συζήτησε ζητήματα που απασχολούν την τοπική κοι-
νωνία του νησιού, την αυτοδιοίκηση και την πολιτική 
επικαιρότητα. Ακόμα, ο κ. Φόρτωμας, παρακολούθησε 
θρησκευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις στο νησί 
μας, κατά τη διάρκεια της παραμονής του.

Ο κ. Φόρτωμας επισκέφθηκε και το ΕΠΑΛ Πάρου 
όπου είχε συζήτηση με τους εκπαιδευτικούς και μαθη-
τές. Σε ό,τι αφορά το ζήτημα με το ΕΠΑΛ ο κ. Φόρτω-
μας υποστήριξε ότι οι δραστικές μειώσεις σε ολιγομε-
λή τμήματα των ΕΠΑ.Λ. είναι απόρροια της απόφασης 
του πρώην υπουργού Παιδείας, Ν. Φίλη, με βάση την 
οποία, αναιρείται στην πράξη η ευρωπαϊκή πρόβλεψη 
για τη «Νησιωτικότητα» και κατ’ επέκταση αποδομεί-
ται η έννοια της ισότητας στη δημόσια εκπαίδευση, 
καθώς πλήττεται η επαγγελματική εκπαίδευση. 

Η παρέμβαση

Με αφορμή το συγκεκριμένο πρόβλημα, ο κ. Φόρ-

τωμας έκανε γραπτή παρέμβαση προς την ηγεσία του 
υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ζητώντας τη 
συμβολή της αρμόδιας υπουργού, Νίκης Κεραμέως 
και της υφυπουργού, Σοφίας Ζαχαράκη, προκειμένου 
να λειτουργήσουν κανονικά τα ολιγομελή τμήματα στα 
νησιά των Κυκλάδων και να ολοκληρώσουν οι μαθη-
τές απρόσκοπτα τη φοίτησή τους στα ΕΠΑ.Λ.

Στη γραπτή παρέμβαση του βουλευτή προ το υπουρ-
γείο Παιδείας, ο κ. Φόρτωμας υποστηρίζει και πάλι 
ότι το κλείσιμο τμημάτων στα ΕΠΑΛ των Κυκλάδων 
οφείλεται στην απόφαση του τότε υπουργού, Ν. Φίλη 
και συμπληρώνει: «[…] Το υπουργείο Παιδείας έκλεισε 
δεκάδες τμήματα όχι μόνο σε νησιωτικές περιοχές, 
αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα. Αυτή η απόφαση 
αποτελεί, κατάφωρη καταστρατήγηση της νησιωτι-
κότητας. Πέρα από το γεγονός ότι ακυρώνεται στην 
πράξη η ισότητα στις ευκαιρίες εκπαίδευσης, αποδο-
μείται το δημόσιο σχολείο, καθώς πλήττεται η τεχνική 
εκπαίδευση και καταστρατηγείται η έννοια της νη-
σιωτικότητας και του δυσπρόσιτου (…)».

Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα δεν έχει εγκριθεί το 
τμήμα ειδικότητας «Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπο-
λογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων 
και Τηλεπικοινωνιών» της Γ’ τάξης  στο ΕΠΑ.Λ Πάρου 
με έξι μαθητές, όπου σύμφωνα με το Νόμο το κατώ-
τερο όριο αριθμού μαθητών είναι το οκτώ. Σημειωτέ-
ον ότι οι έξι αυτοί μαθητές, κάποιοι από τους οποίους 
προέρχονται από την Αντίπαρο, είναι πρακτικά αδύ-
νατον να φοιτήσουν στην άλλη ειδικότητα του ίδιου 
τομέα, αυτή των Ηλεκτρολόγων, αφού σε αυτή είναι 
ήδη εγγεγραμμένοι δεκατρείς μαθητές. Η λειτουργία 
του παραπάνω τομέα δεν απαιτεί πρόσθετη δαπάνη 
για την πολιτεία εφόσον υπάρχει εκπαιδευτικό προ-
σωπικό που μπορεί να ανταποκριθεί στις διδακτικές 
ανάγκες. Επομένως εκ των πραγμάτων είναι απόλυτα 
επιβεβλημένη η έγκριση της λειτουργίας της παραπά-
νω ειδικότητας».

Ο κ. Φόρτωμας κλείνει την επιστολή του προς το 
υπουργείο Παιδείας, σημειώνοντας: «Ζητούμε λοιπόν 
την παρέμβασή σας ώστε να λειτουργήσουν τα ενώ 
λόγω τμήματα προκειμένου να ολοκληρώσουν οι μα-
θητές την φοίτησή τους στα ΕΠΑΛ που αποτελεί την 
μοναδική σύγχρονη επαγγελματική μονάδα στα νησιά 
των Κυκλάδων».

Παιδική χαρά 
πλ. Μαντώς

Από τη διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου 
Πάρου, δημοσιοποιήθηκε δελτίο Τύπου, σχετικά με την 
καταλληλότητα θέσης για τη λειτουργία της παιδικής 
χαράς στη πλατεία «Μαντώ Μαυρογένους».

Το δελτίο Τύπου έχει ως εξής:
«Μετά τις σχετικές δημοσιεύσεις για την καταλλη-

λότητα της θέσης όπου λειτουργεί η παιδική χαρά , 
σε σχέση με τις υπερκείμενες κεραίες, σας γνωρίζου-
με τα εξής:

Ο δήμος Πάρου το έτος 2012 ανέθεσε στην Ελ-
ληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας του υπουργεί-
ου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Με-
ταφορών & Δικτύων την διενέργεια μετρήσεων: α) 
των επιπέδων του χαμηλόσυχνου μαγνητικού πεδίου 
(υπαίθριοι υποσταθμοί διανομής ηλεκτρικής ενέργει-
ας της Δ.Ε.Η.) και β) των επιπέδων της υψίσυχνης 
ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας (σταθμοί βάσης κι-
νητής τηλεφωνίας των εταιρειών COSMOTE A.E. και 
VODAFONE – PANAFON A.E.T.T.) στο χώρο εγκα-
τάστασης της παιδικής χαράς στην πλατεία Μαντώ 
Μαυρογένους στην Παροικία.

Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υπο-
δομών, Μεταφορών & Δικτύων, με το αρ. πρωτ. 
Μ.ι./411/50/08-01-2013 έγγραφό της, διαβίβασε 
στο δήμο Πάρου την έκθεση μετρήσεων των επιπέ-
δων του χαμηλόσυχνου μαγνητικού πεδίου στο χώρο 
εγκατάστασης της παιδικής χαράς στην πλατεία Μα-
ντώ Μαυρογένους στην Παροικιά του δήμου Πάρου, 
Νομού Κυκλάδων σύμφωνα με την οποία δεν παρου-
σιάζονται υπερβάσεις των επιπέδων αναφοράς και 
των βασικών περιορισμών για την έκθεση του κοινού 
όπως αυτά έχουν καθοριστεί στην κείμενη νομοθεσία, 
σε όλες τις θέσεις όπου πραγματοποιήθηκαν μετρή-
σεις.

Επίσης, με το αρ. πρωτ. Μ.ι./411/51/08-01-2013 
έγγραφό της, διαβίβασε στο δήμο Πάρου την έκθεση 
μετρήσεων των επιπέδων της υψίσυχνης ηλεκτρομα-
γνητικής ακτινοβολίας στο χώρο της παιδικής χαράς 
στην πλατεία Μαντώ Μαυρογένους στην Παροικιά 
του δήμου Πάρου, Νομού Κυκλάδων σύμφωνα με 
την οποία στις θέσεις μέτρησης δεν διαπιστώθηκαν 
υπερβάσεις ή πιθανές υπερβάσεις των ορίων ασφα-
λούς έκθεσης του κοινού όπως αυτά ορίζονται στην 
κείμενη νομοθεσία και συνεπώς τηρούνται τα όρια 
αυτά σε όλες τα σημεία στα οποία πραγματοποιήθη-
καν μετρήσεις.

Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι έχει χορηγηθεί ειδικό 
σήμα πιστοποίησης καταλληλότητας λειτουργίας της 
εν λόγω παιδικής χαράς από το Υπουργείο Εσωτερι-
κών.

Τέλος, επειδή οι σχετικές δημοσιεύσεις, μπορεί να 
δημιουργήσουν αίσθημα ανασφάλειας και ανησυχίας 
στους γονείς, παρακαλούμε σε τυχόν αναφορές για 
τα ανωτέρω να περιλαμβάνονται και οι απόψεις της 
υπηρεσίας μας (…)».

Στέγαση 
εκπαιδευτικών

Το οξυμένο πρόβλημα με την ενοικίαση κατοικιών 
στο νησί μας (καθώς όλοι πλέον «ανακάλυψαν» στα 
«τελευταία» της τη βραχυχρόνια μίσθωση…), έχει φέ-
ρει παρενέργειες και στην εκπαιδευτική κοινότητα της 
Πάρου.

Έτσι, πολλοί εκπαιδευτικοί στο νησί μας δεν μπο-
ρούν να βρουν κατοικία, ενώ από την άλλη, οι τιμές 
που έχουν εκτοξευτεί, αναγκάζουν πολλούς συμβασι-
ούχους και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς να αρνούνται 
την τοποθέτησή τους στην Πάρο, όπως και σε άλλα 
κυκλαδίτικα νησιά.

Για τους παραπάνω λόγους η ένωση γονέων συλ-
λόγων δήμου Πάρου δημοσιοποίησε το παρακάτω 
δελτίο Τύπου:

«Η ένωση γονέων και κηδεμόνων, καλεί τον δήμο 
Πάρου, την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, όλους τους 

φορείς και τους συλλόγους, καθώς και τους πολίτες, 
αλλά και την εκκλησία, να δείξουν έμπρακτα το ενδι-
αφέρον τους και να καταθέσουν συγκεκριμένες προ-
τάσεις για να βρεθούν άμεσες λύσεις για τη στέγαση 
των εκπαιδευτικών. Η αδυναμία εύρεσης στέγης, που 
παρουσιάζεται και διογκώνεται κάθε χρόνο στα νησιά 
με μεγάλη τουριστική κίνηση λόγω της εκτίναξης της 
αξίας των ακινήτων και των ενοικίων, θα οδηγήσει σε 
ελλείψεις εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες του 
νησιού μας.

Επίσης, καλεί τον εμπορικό σύλλογο Πάρου Αντι-
πάρου, καθώς και τους κατά τόπους συλλόγους κα-
φεζυθεστιατόρων, να συμβάλλουν στον οικονομικό 
προϋπολογισμό των εκπαιδευτικών, με εκπτωτικές 
ελαφρύνσεις.  

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



Ηµερήσια, εβδοµαδιαία, µηνιαία, µε ύφασµα,
µε δέρµα, τοίχου, επιτραπέζια & άλλα πολλά!
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