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χιλιάδες επισκέπτες οργανώνουν τις διακοπές τους µέσα από το...

Εσένα θα σε βρουν;

Κ. Ροκονίδας:
«Επιδιώκουμε συμμαχία όλων 
των κοινωνικών δυνάμεων»

Ένθετο αφιέρωμα 
στην παιδεία
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Βαστάτε Τούρκοι τα άλογα και περιμένετε για 
να αρματώσω. Τέλεψε το καλοκαίρι και η αντιπο-
λίτευση στην Αντίπαρο έσκασε μύτη! Η αντιπολί-
τευση ως γνωστό, στην Αντίπαρο, γίνεται με τις 
παρελάσεις. Αρχίζει 28η Οκτωβρίου και τελειώνει 
25η Μαρτίου. Τον υπόλοιπο χρόνο είναι για μπάνια! 
Φέτος ξεκίνησε νωρίτερα ένεκα δημοτικών εκλο-
γών, τον Αλαφούζο μου μέσα. Τώρα θα μου πείτε 
τι κοινό μπορεί να έχει η αντιπολίτευση της Αντιπά-
ρου με τον πρόεδρα που έμπλεξε η τριφυλλάρα. Ε, 
πως δεν έχει; Και οι δύο στα λόγια χτίζουν ανώγεια 
και κατώγεια…

Στην Πάρο, η αντιπολίτευση γίνεται με διαφορε-
τικό τρόπο, πιο σύγχρονο. Με Like στο Facebook 
και με e-mails, τον 
Αλαφούζο μου πάλι 
μέσα. Δεν θέλω 
και εδώ να με ρω-
τήσετε τι σχέση 
έχει πάλι η μείζονα 
αντιπολίτευση του 
Δήμου Πάρου με 
τον πρόεδρα. Και οι 
δύο μάχονται ηλε-
κτρονικά. Εγώ π.χ. 
διαβάζω Facebook, 
για να μάθω τι κάνει 
η δικιά μας αντιπο-
λίτευση και twitter, 
για να μάθω τα διαμαρτυρίες του Παναθηναϊκού, 
από τον πρόεδρα. Άσε που και η Γρηγορία είναι 
συντρόφισσα βάζελη. Εμείς τα βαζέλια έχουμε ένα 
κάτι με την τεχνολογία. Ήταν να μην την ανακαλύ-
ψουμε.

Η πλάκα είναι ότι ο μεν Λεβεντάκης στην Αντίπα-
ρο –που έχασε ένα κιλό την περασμένη Δευτέρα το 
μεσημέρι και πήρε άλλα τρία κιλά το βράδυ- έχει 
σχέση με τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης όσο εγώ 
με την αστροναυτική και ο Βλαχογιάννης για να 
πατήσει «ender», στο πληκτρολόγιο, διαβάζει τις 
οδηγίες…

Η όλη ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ με τους «βλαχοδή-
μαρχους» κάτι μου λέει πως είναι δάχτυλος Βλα-
χογιάννη, για να είναι στην επικαιρότητα…

Μεγαλεία στην ιδιαίτερη πατρίδα μου (Βολισσός 
Χίου), που έκανα μία τσάρκα στις διακοπές μου. 
Στα υψίπεδα λοιπόν, της βόρειας Χίου, ανακαλύ-
ψαμε από φέτος το καλοκαίρι στον καφενέ –κάτω 
από τον πλάτανο- και τον καπουτσίνο! Μέχρι και 
η θεια μου η Στεφανία, 88 ετών παρακαλώ, όταν 
βγήκαμε μια βόλτα και τη ρώτησα τι θα πάρει μου 
είπε: «ένα καπουτσίνο παιδί μου με κανέλα!». Μάλ-
λον το θεωρεί ριζόγαλο τον καφέ! Ε, ρε γλέντια στο 
χωριό, που μέχρι χθες γνωρίζαμε για γλυκό «λου-

κουμάδες εκάστη Κυριακή, μετά τη λειτουργία!». 
Στο άλλο μου χωριό –της μάνας μου- Ακαμάτρα 
Ικαρίας, είχαμε δράματα. Στην μπακαλοταβέρνα-
μίνι μάρκετ-ψιλικατζίδικο, ανακαλύφθηκε πως 
πουλάει 2-3 φύλλα η «Αυγή». Έτσι, όλοι μιλούν στο 
χωριό για τη διάβρωση που έχει η τοπική κοινω-
νία, καθώς ότι δεν είναι ΚΚΕ στην Ακαμάτρα, είναι 
δακτυλοδεικτούμενο. 

Άσχετο περί τοπικού (Τ)ΣΥΡΙΖΑ. Που πήγαν όλες 
οι συνιστώσες και οι γιαλαντζί αστοί «επαναστά-
τες» που είχαν λύσεις για τα πάντα; Τα σώβρακα 
τους πήρε ο Ισιγονώφ και οι παραδοσιακοί (Τ)
Συριζαίοι, που έχουν τραβήξει κουπί όλα αυτά τα 
χρόνια. Σημειώνω, πως η ΚΕΠ έχει ανοίξει το θέμα 

και αν δεν κάνουν τις 
γνωστές μαμακίες πε-
ρασμένων ετών, έως 
Δήμο Πάρου βλέπουν. 
Περισσότερα σε επό-
μενες «διαφωνίες». 

Η «ορθόδοξη» αρι-
στερά, επιτέλους, πήρε 
μπρος με τον Κου-
τσούμπα και κατανό-
ησε κάποια πράγματα 
(όρα και συνέντευξη 
Ρόκο στη Φ.τΠ.). «Πες 
μας που συμφωνούμε 

και κράτα τη διαφορετικότητά σου». 

Δεν γράφω τίποτα για Ευριπίδη και τη σπέκου-
λα που έγινε στο κορυφαίο γεγονός της ζωής του. 
Και όλοι όσοι θεωρούν τον Ευριπίδη «δεδομένο» 
για το συνδυασμό τους και λόγω της διεισδυτικό-
τητας που έχει σε αριθμό ρεκόρ ψήφων νεολαίας 
στην Πάρο, εμένα μου φαίνεται ΛΟΓΙΚΟΤΑΤΟ, να 
είναι π.χ. με το Ρόκο, παρά με άλλα λαμόγια… (Ρε 
τι αποκαλύψεις σας κάνω μετά τις διακοπές μου.

Μάρκος Κωβαίος ή Βλαχογιάννης; Παιδιά εν 
πάση τιμιότητα ακόμα παίζει το θέμα. Μην ξεχνά-
τε όμως και ένα άλλο όνομα. Στρατής Παυλάκης. 
Βρε λες να με πείραξε σήμερις τα αμπελοφάσουλα 
της κυρά-Ρήνης -η μάνα μου καλέ- και βγάζω την 
ουσία του παραπολιτικού ρεπορτάζ… (Απόδειξη η 
σημερινή άσχετη φωτό. Προχωρημένα πράγματα). 

Η ΦτΠ συμπληρώνει σε λίγο 70 χρόνια κυκλο-
φορίας. Εβδομήντα χρόνια υπηρετεί σταθερά την 
υπεύθυνη και έγκυρη ενημέρωση.

Κάτω από δύσκολες οικονομικά συνθήκες συνε-
χίζουμε την πορεία μας και θα είμαστε συνεπείς στο 
βδομαδιάτικο ραντεβού μας.

Η διακοπή στην έκδοση της εφημερίδας για την 
απαραίτητη ξεκούραση του προσωπικού το Πάσχα 
και ιδιαίτερα τον Αύγουστο, σε πολλούς δημιούρ-
γησε ανησυχία, την οποία ενίσχυσε η πρόσφατη 
απόσυρση των stand. Εκφράστηκε με απανωτά τη-
λεφωνήματα και e-mail. 

Η ανησυχία σας αυτή σε εμάς λέει πάρα πολλά. 
Μεγαλώνει ακόμα περισσότερο το αίσθημα της 
ευθύνης απέναντι σ’ αυτούς τους δύσκολους και-
ρούς, που η ενημέρωση είναι όπλο στα χέρια του 
πολίτη και οι σελίδες της εφημερίδας μπορούν να 
γίνουν βήμα διαμαρτυρίας αλλά και διαλόγου, κό-
ντρα στην λογική της υποκινούμενης πληροφόρη-
σης και της ιδιοτέλειας. 

Οσονούπω η ανάγκη ενημέρωσης θα ενισχυθεί 
ακόμα περισσότερο, εν όψει των επερχόμενων δη-
μοτικών εκλογών. Εμείς θα είμαστε εδώ, για να σας 
ενημερώνουμε αλλά και να δώσουμε όπως πάντα 
δυνατότητα «επικοινωνίας» μαζί σας σε όλους σους 
θα το θέλουν. 

Όσο γι’ αυτούς, τους ελάχιστους, που χάρηκαν 
γιατί πίστεψαν ότι η ΦτΠ «τελείωσε» τους ζητάμε 
συγνώμη που για άλλη μια φορά τους απογοητεύ-
σαμε...

Εμείς συνεχίζουμε πιο δυνατά και ανανεω-
μένοι.

Λαουτάρης

Στην υπηρεσία  
της ενημέρωσης

Η θέση μας

Inside information

Τα δίνει όλα ένας εκδότης τοπικής εφημερίδας για να 
ηγηθεί δημοτικού συνδυασμού στις τοπικές εκλογές. 
Η υπόθεσή του θυμίζει έντονα Κουντρομιχάλη, που με 
τη βοήθεια ΝΔ-Ροδίτη- έως γραφείο είχε ανοίξει στο 
έμπα του νησιού! Το μεγάλο show θα γίνει όταν πάρει 
μυρωδιά η Γρηγορία και τότε θα δείτε τι εντυπωσιακό 
–επικοινωνιακά- άδειασμα θα της γίνει. Θυμίζω ότι η 
Γρηγορία έχει μείνει μ’ ένα μόνο πιστό σύμβουλό της!

του Δ.Μ.Μ.
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Προς ιεροψάλτας
«Αν υπάρχει τέχνη που έχει καταντήσει να μην 

έχει καμιά αρχή, καμιά βάση και της οποίας οι ερ-
γάτες να μην παραδέχονται κανένα άλλον τέλειο 
εκτός του εαυτού τους και μάλιστα ως ουρανόπε-
μπτον, αυτή η τέχνη είναι η ψαλτική. 

Κάθε ιεροψάλτης διακηρύττει ότι έχει το ίδιο 
σύστημα, ίδιο ύφος, έστω και αν μόνο κατ’ όνομα 
γνωρίζει να ψάλλει. Το χείριστο δε όλων είναι ότι 
κάθε ιεροψάλτης εννοεί να είναι και συνθέτης και 
μελοποιός. Από εδώ λοιπόν ο τερατώδης κυκεών, 
η πραγματική Βαβυλωνία, να ψάλλει δηλαδή ο κα-
θένας, από τη στιγμή που ανεβαίνει στο ψαλτήρι, 
ό,τι του κατεβεί στο νου και να έχει τη φρικώδη 
αξίωση ότι τα «μελωδήματά» του είναι υψηλής 
εμπνεύσεως προορισμένα για τους αγγέλους [...] 
Αλλά παρήλθε ανεπιστρεπτεί ο καιρός που ο κα-
θένας φρόντιζε πώς να καταστήσει γνωστά τα 
φωνητικά του χαρίσματα ή τα τσακίσματά του ή 
τους λαρυγγισμούς του ή το ύψος της φωνής του 
[...] Πρέπει να μάθουμε ότι ιεροψάλτης, τέλειος 
στην τέχνη, δεν είναι όποιος έχει κάποια φωνή και 
ασυναίσθητα ανεβοκατεβαίνει τη μουσική κλίμα-
κα, αλλά εκείνος που μπορεί να κάνει χρήση της 
φωνής του σύμφωνα με τους κανόνες κάθε είδους 
μουσικής...».

Αυτά έγραφε στο άρθρο του στη μουσική εφη-
μερίδα Φόρμιγξ, το Νοέμβριο του 1908, ο μέγιστος 
μουσικολόγος, θεωρητικός, ιστορικός, ιεροψάλ-
της, τυπικολόγος, ερευνητής της Μουσικής και 
ιδρυτής της πρώτης ωδειακής σχολής Βυζαντινής Μουσικής στην Ελλάδα (Σχολή 
Βυζαντινής Μουσικής Ωδείου Αθηνών), Κωνσταντίνος Α. Ψάχος.

Αλλά και ο μακαριστός μουσικολογιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης 
Ελλάδος Χριστόδουλος (Παρασκευαΐδης), στο βιβλίο του Μουσικά Ανάλεκτα (έκ-
δοση Αποστολικής Διακονίας), γράφει: «Η μεγαλυτέρα δυσφήμησις της Εκκλη-
σιαστικής Μουσικής είναι αυτή που επιχειρούν, ασφαλώς αθελήτως, ορισμένοι 
κακοί ερμηνευτές και εκτελεστές των ψαλμωδημάτων, οι οποίοι με την κακίστης 
ποιότητας, της από αυτούς αποδιδομένης μελωδίας συντελούν στην δημιουργία 
δυσμενών εντυπώσεων του λαού εις βάρος της ιεράς μουσικής [...] Ο κακός ιε-
ροψάλτης, ο αυτοσχεδιάζων ή παραποιών γνήσιο Βυζαντινό μέλος από άγνοιαν, 
είτε κακώς νοουμένη διάθεση προς δημιουργίαν, το κατακρημνίζει με πάταγο». 
Ο κυρός επίσκοπος Δημήτριος Ψαριανός, Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης, 
στον πρόλογο του βιβλίου του Θεία Λειτουργία (Αθήναι 1988, έκδοση Αποστολι-
κής Διακονίας), γράφει: «Οι ξένοι μας κατηγορούν ότι εμείς οι Έλληνες ορθόδοξοι 
δεν προσευχόμαστε στη Θεία Λειτουργία αλλά τραγουδάμε, τραγουδάμε πολύ, και 
μάλιστα κατά τον πιό κακόγουστο τρόπο».

Τι θα μπορούσα να προσθέσω στα πιο πάνω; Ότι ορισμένοι συνάδελφοι από 
ολόκληρη τη μουσική έκταση της φωνής τους χρησιμοποιούν μόνο τρεις-τέσσερις 
φθόγγους (νότες) κάτω από την οροφή (ταβάνι) της φωνητικής τους έκτασης 
ώστε ν’ αναγκάζονται να κραυγάζουν αντί να ψάλλουν; Εδώ, ας μου επιτραπεί 
να αναφέρω παρατήρηση σοφολογιώτατου, μουσικολογιώτατου και καλλιφώνου 
επισκόπου προς άλλο επίσκοπο καυχώμενο: «Εγώ έχω φωνή». Και η απάντηση: 
«Φωνή έχουν και οι γαδάροι, αλλά ψάλτες δεν είναι». Και ο ακηκοών και παρών 
μεμαρτύρηκε.

Συνάδελφοι, πρόσχωμεν. Ας μη καυχιόμαστε για τα φωνητικά μας προσόντα, 
αφού έναυλοι πρέπει να αντηχούν στ’ αυτιά μας οι θεόπνευστοι λόγοι του αποστό-
λου των εθνών Παύλου: «Τι έχεις ό ουκ έλαβες ει δε και έλαβες τι καυχάσαι ως μη 
λαβών;» Όπως και η μυριόστομος ομολογία: «Παν δώρημα τέλειον άνωθεν εστί 
καταβαίνον εκ του Πατρός των φώτων».

Τελειώνοντας θα προσθέσω: Ο ψάλτης, για να είναι ψάλτης, πραγματικά και όχι 
κατ’ όνομα ή πτυχίο, πρέπει αδιαλείπτως να μελετά, να σπουδάζει συνεχώς, και 
όχι μόνο μελωδήματα, αλλά και το τυπικό και ιστορία και υμνολογία και τα θεω-
ρητικά της μουσικής και, απαραιτήτως, να έχει και τη σχετική ατομική του βιβλιο-
θήκη. Αυτά, βέβαια, που ανέφερα πιο πάνω για τους συναδέλφους, αφορούν και 
τον γράφοντα.

Αυτά, από έναν ιεροψάλτη που ανάλωσε το μεγαλύτερο τμήμα του βίου του 
(70 έτη) διακονώντας, όσο το δυνατόν καλύτερα, την εκκλησία μας από το ψαλ-
τήρι, καίτοι πρόσφατα του αμφισβητήθηκε, από συνάδελφο, ότι είναι ψάλτης: «Ε, 
διαβάζει μουσική και διδάσκει, αλλά δεν είναι ψάλτης!». Κύριε ελέησον! Αν είναι 
δυνατόν να διδάσκεις ιατρική χωρίς να είσαι ιατρός! Να διδάσκεις πιάνο χωρίς να 
είσαι πιανίστας! Να διδάσκεις ψαλτική χωρίς να είσαι ψάλτης!

Με συναδελφική αγάπη.
Ε. Ι. Χανιώτης

Ευχαριστήριο για  
την εκδήλωση στο Μώλο

 Πραγματοποιήθηκε και φέτος με μεγάλη επιτυχία η καθιερωμένη πλέον εκδήλωση 
του Αναπτυξιακού Συλλόγου Μώλου - Τσουκαλιάς - Γλυφάδων Πάρου «ΠΡΟΟΔΟΣ - 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ» την Κυριακή 18 Αυγούστου 2013 στο Μώλο της Πάρου.

Εκ μέρους του Δ.Σ. του συλλόγου θέλουμε θερμά να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο 
που πάντα συμμετέχει και βοηθάει στις εκδηλώσεις του συλλόγου. Ευχαριστούμε για 
την παρουσία τους:

- τον Δήμαρχο Πάρου Χρήστος Βλαχογιάννη
- τους αντιδημάρχους Μάρκο Κωβαίο και Παναγιώτη Κουτσουράκη
- τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Λοΐζο Κοντό
- τον πρόεδρο της ΔΕΥΑ Πάρου Δημήτρη Αντιπαριώτη ο οποίος επιμελήθηκε και τον 

φωτισμό της εκδήλωσης
- τον πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Αρχιλόχου Γιώργο Ρούσσο και τα μέλη του Δ.Σ. 

οι οποίοι ήταν και οι συνδιοργανωτές της εκδήλωσης
- τον πρόεδρο της Τοπικής κοινότητας Λευκών Αποστόλη Παντελαίο
- όλους τους εκπροσώπους συλλόγων και φορέων.
 Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους κύριους συντελεστές της εκδήλωσης:
- Το Δήμο Πάρου και τη ΚΔΕΠΑΠάρου για την οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ, 

την παραχώρηση φωτιστικών του Δήμου καθώς και τη διαμόρφωση της πλατείας του 
Αγίου Νικολάου με τα μηχανήματα του Δήμου

- τον Χρήστο Ζουμή στα Μάρμαρα για την παραχώρηση τραπεζοκαθισμάτων,
- τον ΜΕΕΑΣ ΥΡΙΑ Λευκών για την παραχώρηση καρεκλών, ψησταριών, ψυγείων,
- τον Χρήστο Παντελαίο (προσφορά κάρβουνα),
- τον Γιάννη Πυργή, τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Πάρου και τον πρόεδρο της Τοπικής 

Κοινότητας Αρχιλόχου Γιώργο Ρούσσο (προσφορές κρασιού),
- τους δημοτικούς υπαλλήλους Αντώνη Στέλλα, Δημήτρη Ξενάριο και Μιχάλη Μαρμα-

ρινό για την πολύτιμη βοήθειά τους,
- τον υπεύθυνο της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου Πέτρο Σάμιο,
και βέβαια τον τοπικό σύμβουλο της κοινότητας Αρχιλόχου Δημήτρη Παντελαίο για τη 

μεγάλη βοήθεια που προσέφερε από την αρχή μέχρι το τέλος της εκδήλωσης (μεταφο-
ρά και επιστροφή όλων των ειδών της εκδήλωσης κ.λπ.).

Ραντεβού του χρόνου στις 18 Αυγούστου στο Μώλο της Πάρου…
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«Ο ξενιτεμένος»
Πραγματοποιήθηκε στο Ανοιχτό Θέατρο Λευκών η εκδήλωση για την παρουσίαση 

του βιβλίου του κ. Αντ. Αρκά, με το τίτλο «Ο ξενιτεμένος».
Κατά την παρουσίαση του βιβλίου η φιλόλογος κ. Ελένη Αρκουλή, μίλησε στο κοινό 

που βρέθηκε στις Λεύκες, για το βιβλίο. Τα κυριότερα αποσπάσματα από την ομιλία 
της είχαν ως εξής:

«Κυρίες και Κύριοι,
Ναυαγός σε ξερονήσι, μέσα στην τρικυμία του χρόνου, ο Αντώνης Αρκάς ρίχνει στο 

πέλαγος της σύγχρονης κρίσης μπουκάλι βουλωμένο με φελλό. Με το βιβλίο του «Ο 
ξενιτεμένος» μεταφέρει μήνυμα αγωνίας: γνωρίστε  την παράδοση, διατηρήστε την 
ιστορική μνήμη, παλέψτε με το αδύνατο. Ακόμη κι αν δεν κερδίσετε, θα δώσετε νόημα 
στη ζωή σας… 

Μέσα στις σελίδες του βιβλίου, ζωντανεύει η ζωή του ίδιου, των Λευκιανών και 
των Παριανών. Οι αναφορές ξεκινούν από το 800 π.Χ. τότε που οι Αρκάδες κατέφτα-
σαν στην Πάρο, και επικεντρώνεται στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, καλύπτοντας 
βιωματικά τις πιο πικρές σελίδες της νεότερης ιστορίας. Ο αναγνώστης άλλοτε γελάει, 
άλλοτε θλίβεται  και πάντα συγκινείται, καθώς συναντά την χαμένη παιδική αθωότητα 
και το όνειρο μιας περασμένης ανεπιστρεπτί εποχής.

Στο πρώτο μέρος του βιβλίου μέσα από τα μάτια του μικρού αγοριού που γεννιέται 
το 1945 παρακολουθούμε τη ζωή των Λευκιανών, τότε που η πορεία του ήλιου και ο 
ήχος του ρολογιού της Αγίας Τριάδος οριοθετούσαν τη ζωή τους. Η θαλπωρή της γει-
τονιάς, τα ήθη και τα έθιμα, οι καθημερινές χαρές και λύπες ζωντανεύουν μέσα από τα 
έκπληκτα παιδικά μάτια. Το παροιμιώδες καλαμπούρι των Λευκιανών διαποτίζει όλο 
το βιβλίο  χαλαρώνει  την αφήγηση με χαρακτηριστικές ιστορίες. Στη ζωή του ήρωα, 
πρωταγωνίστησαν πρόσωπα που  καθόρισαν την προσωπικότητα του, καθώς τότε 
αποτελούσαν τους διαμορφωτές της παιδικής ψυχής, αντίθετα με τους σύγχρονους 
τραγικούς διαμορφωτές: 

1. Πρωταρχικά, η βιβλική μορφή του πατέρα δέσποζε με τις ακλόνητες αρχές της στη 
ζωή του. Αλλά και η αφοσίωση του πατέρα στη μάνα επίσης έδεσε τον ιστό της οικο-
γένειας. «Θα μου τη φέρεις στο σπίτι ζωντανή. Ακούς; Και ας αναπνέει μόνο. Γι’ αυτό 
σ’ έκανα γιατρό!» λέει πολλά χρόνια αργότερα ο πατέρας σε βαθιά απελπισία, όταν  η 
μητέρα πέφτει σε κώμα μετά από ισχυρό εγκεφαλικό. 

2. Ακολουθεί η μητέρα που με αγάπη και αυστηρότητα παίζει και τον ρόλο του πα-
τέρα, εφόσον αυτός εργάζεται σε τιτάνια για την εποχή απόσταση ως λατόμος στην 
Πεντέλη. 

3. Συνάμα καταλυτική υπήρξε η  προσωπικότητα του πατριάρχη παππού Μανώλη 
στο Μαράθι που απέκτησε 12 (!) παιδιά.

4. Απ’ την άλλη, οι δύο θείοι στέκονται αντίκρυ ο ένας στον άλλον. Ο αριστερός θείος 
Αντώνης, αφού πολέμησε στο Αλβανικό μέτωπο και έλαβε ενεργό δράση στην Αντί-
σταση, επιβραβεύτηκε με… ισόβια εξορία. Στον αντίποδα ο άλλος θείος, ο παπάς Νι-
κόλας Αρκάς, αποτελούσε την κολώνα θρησκευτικής πίστης.

5. Παράλληλα, η μαμά, (πρόκειται για τη γιαγιά) αποτέλεσε την όαση τρυφερότητας 
και αφοσίωσης. Μέσω αυτής, παίρνουμε γεύση απ τη ζωή των μεταναστών στην Αμε-
ρική το 1920. 

6. Τέλος, ανεξίτηλη ήταν η σφραγίδα της πρώτης  δασκάλας, της Κούλας Γαϊτάνου. 
Οι ιδιαίτερα ευαίσθητες αισθήσεις του μικρού Αντώνη μας μεταφέρουν κινηματο-

γραφικά στο παρελθόν.
1. Ακολουθούμε τα παιδικά μάτια από τις Λεύκες να μετακινούνται καβάλα στον γάι-

δαρο, στη Ντραμουτιά, στην κατοικιά των συγγενών στο Καμπί και αλλού. 
2. Κάνουμε βόλτες σε έναν κατάμεστο Ράμνο μαζί με ντροπαλές κοπέλες που αγκαζέ 

κουβεντιάζουν τα όνειρά τους  και νεαρούς που μόλις έχουν φρεσκάρει το μουστάκι ή 
το σβέρκο τους στο πολυθρύλητο κουρείο του χωριού. 

3. Ακούμε το βουητό του Βρόντα και το σκοπό του γάμου απ’ τους οργανοπαίκτες 
που συνοδεύουν τη νύφη στην εκκλησία.

4. Μυρίζουμε την πάστρα των σπιτιών και τη βιολέτα της Σταυροπροσκυνήσεως.
5. Νιώθουμε το τσούξιμο από το τσίμπημα της μέλισσας στο πατητήρι.
6. Γευόμαστε το τυρί της άρμης, το τηγανητό γοπί και τον μπορτολίνο.
Το καταλυτικό γεγονός της μετανάστευσης πλήθους Λευκιανών στην Αθήνα μαρα-

ζώνει θανάσιμα το χωριό και προκαλεί σεισμό στη ζωή του μικρού ήρωα, όταν απο-
φασίζεται η μετανάστευση και της δικής του οικογένειας. Τον Σεπτέμβριο του 1957 με 
δυο βαλίτσες δεμένες με σκοινί και τρεις κότες σε κούτα γάλακτος, η οικογένεια ξεκινά 
το  μεγάλο ταξίδι.

Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου παρακολουθούμε την πορεία του πρωταγωνιστή 
στην Αθήνα. Οι δυσκολίες προσαρμογής στον νέο τόπο και το νέο σχολείο, οι πρώτοι 
φίλοι, η πρώτη εργασία στα κανατάδικα στο Μαρούσι… Ακολουθεί -εις πείσμα των 
δυσκολιών- η εισαγωγή του στην Ιατρική σχολή Αθηνών και έπειτα, η δράση του ως 
φοιτητή στο Μαρούσι μέσα στο φόντο μιας από τις πιο ταραχώδεις περιόδους της πολι-
τικής ιστορίας. Ο αριστερός θείος, που ενέπνεε μεγάλο θαυμασμό στον νεαρό πρωτα-
γωνιστή, συγχρόνως στοίχειωνε την ζωή του με ένα μελανό οικογενειακό φάκελο που 
τον έκανε να ζει υπό το άγρυπνο βλέμμα της ασφάλειας. Ακολουθούν τα πρώτα ιατρικά 
βήματα και η επώδυνη -τουλάχιστον στο πρώτο μέρος της– στρατιωτική θητεία, πο-
τισμένη με τον φόβο του αιφνιδιασμού και τον ιδρώτα της αγγαρείας, βασικά άλλωστε 
συστατικά της τότε στρατιωτικής παιδείας.

Έπειτα από την απόλυσή του ο αποφασιστικό πλέον νεαρός αναλαμβάνει τη θητεία 
του ως αγροτικός γιατρός και μάλιστα που; «Φευ» της ατυχίας στο χωριό Λεοντάρι της 
Αρκαδίας που ήταν ιδιαίτερη πατρίδα του υπουργού υγείας της δικτατορίας Συνταγμα-
τάρχη Ι. Λαδά! «Αν αποδειχθείς καλός, θα σε κρατήσω περισσότερο χρόνο, αλλά αν 
κάτι στραβώσει, καλύτερα να μην σκέπτεσαι τι θα συμβεί…». Οι καρδιακοί του φίλοι 
αποτέλεσαν και πάλι το στήριγμά του όπως και σε όλες τις πικρές στιγμές της ζωής 
του… Τι τύχη! Ακολούθησε η πανεπιστημιακή καριέρα με πολλές επιτυχίες που στη-
ρίζονταν στη σκληρή δουλειά, υπό τη μελαγχολία των μικροτήτων που υπήρχαν στον 
ιατρικό και τον πανεπιστημιακό χώρο και κάτω από την σκιά των γεγονότων του Πο-
λυτεχνείου. Στο μεταξύ γίνεται η γνωριμία «με μια όμορφη, δροσερή κοπέλα, συγκρα-
τημένη, σίγουρα συντηρητική και ακόμα πολύ… παιδί». Η γνωριμία οδηγείται σε γάμο 
τα χρόνια της μεταπολίτευσης. 

   Συγχρόνως, η επίπονη διατριβή  στο υπόγειο εργαστήριο του Ιπποκρατείου σκο-
ντάφτει οδυνηρά στις μικρότητες του ελληνικού πανεπιστημιακού κατεστημένου. Το 
κάδρο της απογοήτευσης συμπληρώνεται με την ανακοίνωση του άδικου αποκλει-
σμού του από την πανεπιστημιακή καριέρα στο πλαίσιο της «αειθαλούς ελληνικής ανα-
ξιοκρατίας». Ακολούθησε  η μετεκπαίδευση στην Αγγλία εις πείσμα των οικονομικών 
δυσκολιών, του αγνώστου και των οικογενειακών υποχρεώσεων αφού πλέον είχε και 
παιδί. Η δροσερή και συγκρατημένη κοπέλα πάντα μαζί… Ο συγγραφέας τώρα μας με-
ταφέρει το άρωμα των πάρκων του Λονδρέζικου τοπίου και το θαυμαστό ερευνητικό 
και εκπαιδευτικό κλίμα των νοσοκομείων του! Οικογενειακοί λόγοι τον αναγκάζουν 
να επιστρέψει εσπευσμένα στην Αθήνα και σε νέα θέση επιμελητή στον Ευαγγελισμό 
όπου ανέπτυξε πολλαπλές δράσεις. Παρά τις ελπιδοφόρες εξαγγελίες του νόμου για 
το εθνικό σύστημα υγείας, οι χρόνιες αγκυλώσεις του κατεστημένου στο χώρο της 
υγείας, οδήγησαν οριστικά στην έξοδο από το χώρο των δημόσιων νοσοκομείων, τον 
ανυπότακτο στο σύστημα Αντώνη. Ένα Αυγουστιάτικο βράδυ με πανσέληνο το 1987 
στον Ράμνο, τον δρόμο της βόλτας των Λευκιανών και των μεγάλων αποφάσεων του 
πρωταγωνιστή, τρύπωσε στη χαραμάδα του μυαλού του η ιδέα της μετεγκατάστασης 
στον γενέθλιο τόπο τις Λεύκες. 

   Στο τρίτο μέρος του βιβλίου παρακολουθούμε τη σκέψη αυτή να ωριμάζει. Νέο 
όραμα γεννιέται μέσα του: η ουσιαστική συμβολή του στην αναβάθμιση των υπηρεσι-
ών υγείας στο νησί μακριά από τη δυσβάσταχτη αστική ισοπέδωση! 

Ένα δειλινό του Αυγούστου το 1995, μετά από 38 χρόνια, τον βρίσκει πάλι σε ένα 
άδειο σπίτι με την οικοσκευή στα κουτιά σε αντίστροφη πορεία τώρα από την Αθήνα 
στην Πάρο και με έντονο το αίσθημα της αμφιθυμίας που ξεπεράστηκε με το που πά-
τησε το πόδι στην αποβάθρα του νησιού. Η ζωή φυσικά στο νησί απέχει πολύ απ’ αυτό 
που είχε αφήσει μεταναστεύοντας χρόνια πριν. Η απομόνωση των ανθρώπων έχει μο-
λύνει και τον τόπο του. Ωστόσο οι γιορτές, οι συνάξεις στις κατοικιές και τα ρακοκάζανα 
έχουν κάτι από την αίγλη του παλιού καιρού. Σιγά - σιγά αρχίζει να οραματίζεται ένα 
άλλο μέλλον για το νησί. Μια ανάπτυξη που θα είναι διαρκής και δεν θα περιορίζεται 
μόνο στον τουρισμό. Η παρέα του με πολλά οράματα, αρχίζει τις πολιτικές ζυμώσεις με 
το μεράκι για «ποιοτική αναβάθμιση του τόπου», όπως ανέφεραν. 

Ο αφηγητής μας κάνοντας τελικό απολογισμό στέκεται στα λόγια ενός γέροντα σοφού 
Λευκιανού: «Να αρχίσεις να σκάβεις! Δεν είναι και γράμματα! Γιατί, όταν φυτέψεις ένα 
σπόρο, πολύ σύντομα αυτός θα γίνει φυτό, που μόλις βγει στην επιφάνεια θα σου πει 
αμέσως ευχαριστώ για ό,τι του πρόσφερες! Αν περιμένεις απ τον άνθρωπο, αυτός θα 
αργήσει πολύ, και τις περισσότερες φορές  η αναγνώριση θα έρθει μετά (!)  θάνατον».

Διασώζονται οι ρίζες των ανθρώπων και του πολιτισμού, όταν ο χρόνος και η πα-
ρακμή τις μετατρέπουν σε απολιθώματα; Ο συγγραφέας απαντά στο ερώτημα πετώ-
ντας το μήνυμά του στον ωκεανό και καλώντας τη νέα γενιά να το ανακαλύψει! Μεγάλο 
το τόλμημα  αυτού του έργου και ο φόρος τιμής στις φωνές που έφυγαν ή κυκλοφο-
ρούν ακόμα μοναχικές, αιωνίως ρομαντικέ και έφηβε Αντώνη!!! Σου ευχόμαστε καλή 
συνέχεια!

«Καληνύχτα και ας καλοξημερωθούμε…» κατά τα λόγια της κυρά Καλής (μητέρας)».

MSc Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Αθηνών,
University of Texas, Health Science Center at Houston

Τηλ. 210 3609055
Κιν.  694 7684770
spyros@npsych.gr

Ψυχολόγος-Κλινικός Νευροψυχολόγος
Σπύρος Σταυράκης-Κοντόσταυλος

Φωκυλίδου 21
Κολωνάκι
10673, Αθήνα
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ΥΣΤΕΡΝΙ ΝΑΟΥΣΑΣ - ΤΗΛ./FAX: 22840 53300
ΤΗΛ. ΕΡΓΟΣΤ.: 210 9911564 E-MAIL: epiplocosmos@yahoo.gr

ΕΜΠΟΡΙΟ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ

ΑΓΓΛΙΚΑ
ΙΤΑΛΙΚΑ

Νάντια Κωνσταντίνου
τηλ.: 22840 51171, 6974.602608

e-mail: language0lab@gmail.com
Περιφερειακός Νάουσας

ΕΓΓΡΑΦΕΣ: ΑΠΟ 2 ΕΩΣ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Πρωί 11:00 -13:00 | Απόγευµα 19:00 - 21:30
ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

κέντρο ξένων γλωσσών

Η έναρξη της σχολικής χρονιάς αποτελεί ιδανική περίοδο για την αξιολόγηση 
των μαθησιακών ικανοτήτων ενός παιδιού. Οι δυσκολίες στην παραγωγή και κα-
τανόηση του προφορικού και του γραπτού λόγου (π.χ. αργή ανάγνωση, ορθο-
γραφικά λάθη, απουσία τονισμού, φτωχό λεξιλόγιο, αδυναμία στην έκθεση ιδεών, 
κακογραφία, λανθασμένη χρήση των μαθηματικών συμβόλων) και η αδυναμία 
απομνημόνευσης στα θεωρητικά μαθήματα, τους κανόνες ορθογραφίας, την 
προπαίδεια είναι μερικές μόνο από τις ενδείξεις που θα πρέπει να μας προβλη-
ματίσουν. 

Όταν υπάρχει η υποψία κάποιας μαθησιακής δυσκολίας (π.χ. δυσλεξία, δυσα-
ναγνωσία, δυσαριθμησία, δυσορθογραφία), η έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση και η 
άμεση παρέμβαση, μέσω ατομικών ή ακόμα και ομαδικών προγραμμάτων απο-
κατάστασης, μας επιτρέπουν να προλάβουμε τα μαθησιακά κενά και την πτώση 
της σχολικής επίδοσης και παράλληλα, να αποτρέψουμε δευτερογενή προβλήμα-
τα που έχουν τη ρίζα τους στις μαθησιακές δυσκολίες (π.χ. άγχος, χαμηλή αυτοε-
κτίμηση, αρνητική στάση απέναντι στο σχολείο και τη μάθηση).

Η διαγνωστική αξιολόγηση πραγματοποιείται με έγκυρα ψυχομετρικά τεστ, 
μέσα από τα οποία εκτιμώνται η νοημοσύνη, τα δυνατά και αδύναμα σημεία ανά 
εκπαιδευτικό τομέα (π.χ. ανάγνωση, γραφή, γλωσσική έκφραση), καθώς και η 
τρέχουσα ψυχοσυναισθηματική κατάσταση του παιδιού. Στη συνέχεια, ο έμπειρος 
ειδικός, βασιζόμενος στα αποτελέσματα των τεστ, διαμορφώνει ένα πρόγραμμα 
αποκατάστασης, προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε μα-
θητή. 

Τα προγράμματα παρέμβασης στηρίζονται σε πολυαισθητηριακές μεθόδους και 
δραστηριότητες, που δε φορτώνουν το παιδί με εργασίες για το σπίτι, δε θυμίζουν 
τα μαθήματα του σχολείου και δεν ακολουθούν τη σχολική ύλη. Στόχος τους είναι 
να διδάξουν το παιδί να επεξεργάζεται καλύτερα τα ερεθίσματα και να αναπτύξει 
νέες στρατηγικές, περισσότερο αποδοτικές, ώστε να μάθει σταδιακά να λειτουρ-
γεί από μόνο του, σε καλύτερο βαθμό.

Μαθησιακές δυσκολίες:
∆ιαγνωστική αξιολόγηση

και προγράµµατα αποκατάστασης
της Βαρβάρας Μπελεσιώτη, ψυχολόγου

Για μερικούς εφήβους το σχολείο δεν είναι εύκολη υπόθεση. Το από πού πηγάζουν οι 
αδυναμίες ποικίλει, κάποιοι αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες ενώ σε άλλους απλά 
λείπει το κίνητρο. Ανεξάρτητα από την αιτία, οι γονείς θέλουν να ξέρουν ένα πράγμα: µπο-
ρεί να αντιστραφεί µια τέτοια κατάσταση;

Για πολλά παιδιά το θέμα δεν είναι η νοημοσύνη αλλά το εσωτερικό κίνητρο. Τους εφή-
βους δεν τους δελεάζουν οι ίδιες ανταμοιβές που κινητοποιούν τα μικρότερα παιδιά. Το 
κίνητρο πρέπει να βγει από μέσα τους, από την συνειδητοποίηση των δυνατοτήτων τους. 
Οι στόχοι πρέπει να είναι ξεκάθαροι, είτε αυτοί είναι ένα πτυχίο σε ξένη γλώσσα είτε είναι 
η επιτυχία στην δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ωστόσο, χρειάζεται υποστή-
ριξη και συνεργασία από γονείς και καθηγητές για την επίτευξή τους.

Δώστε προσοχή
 Οι γονείς συχνά πιστεύουν ότι οι έφηβοι χρειάζονται λιγότερη προσοχή από ότι τα μι-

κρότερα παιδιά, κάτι που είναι λάθος, καθώς οι ειδικοί λένε ότι οι πιο επιτυχημένοι μα-
θητές είναι αυτοί που οι γονείς είναι κοντά τους στα μαθήματα και αντιμετωπίζουν άμεσα 
τα προβλήματα.

• Επικοινωνήστε: Οι γονείς πρέπει να γνωρίζουν τι συμβαίνει στο σχολείο και να 
επικοινωνούν τακτικά με τους καθηγητές για την πρόοδο των παιδιών. Άλλωστε, και οι 
καθηγητές στοχεύουν στην επιτυχία των μαθητών. 

• Μην βρίσκετε δικαιολογίες: Κάποιες φορές, οι γονείς, άθελά τους δικαιολογούν 
την κακή απόδοση των παιδιών τους αποδίδοντάς την, λανθασμένα, σε μαθησιακές δυ-
σκολίες, ενώ αυτό που λείπει είναι η θέληση, η ώθηση δηλαδή το κίνητρο για να πετύ-
χουν.

• Επιδοκιµάστε: Για τα παιδιά που αγωνίζονται στο σχολείο και η μικρότερη βελτίωση 
είναι επιτυχία. Επαινέστε κάθε προσπάθεια. Η επιδοκιμασία είναι το καλύτερο κίνητρο. 

• Τονίστε τις δυνατότητες: Όλοι έχουμε διαφορετικές ικανότητες και ρυθμούς. Γονείς 
και καθηγητές πρέπει να τονίζουμε τις δυνατότητες και να βοηθάμε να ξεπεραστούν οι 
αδυναμίες.

• Ποτέ µην παραδίνεσαι: Οι μαθητές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες πολύ εύκολα 
απογοητεύονται. Αλλά με την αγάπη και την υποστήριξη γονέων και καθηγητών και ο 
πιο απογοητευμένος μαθητής μπορεί να πετύχει τους στόχους του. Το να συμβιβαστείς 
και να τα παρατήσεις είναι το πιο εύκολο. Αντ’αυτού θέστε ρεαλιστικούς στόχους και μην 
παύετε να προωθείτε τα παιδιά να τους πετύχουν.   

Οι περισσότερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά που «μπορούν αλλά δεν…» 
μπορούν να ξεπεραστούν εφόσον οι γονείς αποκτήσουν συνείδηση και συνεργασία με τα 
ίδια τα παιδιά και τους καθηγητές. 

Παιδιά που «µπορούν, αλλά ∆ΕΝ»
Του Νικολάου Μ. Γαβαλλά , Πτυχιούχου BA History and Political Science

Masters’ edu. Secondary Education, University of Florida, USA



Το 41% των επιτυχόντων

της Πάρου φέτος

ήταν µαθητές µας!

Συνεργαζόµενα φροντιστήρια

φροντιστήριο
Κ. Ροκονίδας _22840 22682
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Γ. Κρητικός_22840 24366
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∆ιδασκόµενα µαθήµατα:

Μαθηµατικά

Φυσική_Χηµεία_Βιολογία

Βιοχηµεία_Ηλεκτρολογία

πρόσθετες παροχές |  επαγγελµατικός προσανατολισµός |  προσιτά δ ίδακτρα

Πώς να µεγαλώσω ένα παιδί
µε υγεία, σωστή συµπεριφορά 

και ικανότητες

Ο ρόλος των ξένων γλωσσών
µε το βλέµµα στο µέλλον

της Ευαγγελίας Αλιφιέρη, παιδίατρος - νευροαναπτυξιολόγος

των Παρούση Παρασκευή, Ελλιµαντή Παναγιώτη, καθ. Αγγλικής Φιλολογίας

Οι γονείς προσπαθούν για την «τελειότητα» στο παιδί τους.
Τα σημαντικά για την επιτυχία στην ζωή αρχίζουν από την ημέρα που το παιδί 

γεννιέται. Πλην της αγάπης στην οικογένεια, αναφέρω κάποια άλλα πολύ σημα-
ντικά.

Το 2012 εκδόθηκε στα Ελληνικά με την επιμέλεια του καθηγητή στο Παίδων 
Αγία Σοφία, κ. Χρούσου, ο παγκόσμιας φήμης οδηγός για γονείς της Αμερικανικής 
Παιδιατρικής Ακαδημίας «Η φροντίδα του μωρού και μικρού παιδιού από τη γέν-
νηση έως τα 5 του χρόνια» (υπάρχουν και τόμοι για παιδιά σχολείου και εφήβους). 
Αυτοί οι οδηγοί είναι πηγές σωστής γνώσης.

Μελέτες δέιχνουν ότι…
⇢ Τα παιδιά που θηλάζουν για μεγάλο διάστημα είναι πιό ικανά από τα υπόλοιπα 

όταν τα εξετάσεις σε ηλικία Δημοτικού (μετρημένο με επίσημα τεστ νοημοσύνης, 
ακόμα και σε σχέση με αδέλφια τους). Ειναι και υγιέστερα.

⇢ Αν κόψουν το μπουκάλι νωρίς (ποτηράκι με χερούλια στον 6ο μήνα), γίνονται 
πολύ καλύτερα στον οπτικοκινινητικό συντονισμό και στις λεπτές κινήσεις των 
χεριών, καθώς και στην ομιλία. Καλό είναι και το φαγητό να είναι κομματάκια στον 
χοντρό τρίφτη από τον 6ο μήνα.

⇢ Οσα έχουν δύσκολη συμπεριφορά, καθυστέρηση στην κατανόηση ή στην 
εξέλιξη της ομιλίας και κοινωνικοποίησης, θεραπεύονται γρήγορότερα αν μπουν 
σε καλή προσχολική δομή πολυ μικρά (τα παιδιά μαθαίνουν ομιλία και συμπερι-
φορά από άλλα παιδιά).

⇢ Δεν πρέπει να απομονώνουμε το παιδί για να μην αρρωστάινει. Εχει αποδει-
χθεί ότι το παιδί που αρρωσταίνει έως και δέκα φορές τον χρόνο, τα δύο πρώτα 
χρόνια με ιώσεις, δεν παθαίνει συχνά λευχαιμίες και λεμφώματα, εν αντιθέσει με 
αυτά που δεν έχουν πάθει ιωσούλες.

Σκεφτείτε τι άλλα μπορείτε να μάθετε….

Η ανάγκη της γνώσης της ξένης γλώσσας  έχει μετατραπεί σε απολύτως απα-
ραίτητο εργαλείο που θα καταστήσει τα παιδιά μας ικανά να αποκτήσουν πλέον τα 
σύγχρονα προσόντα που επιτάσσει η κοινωνία του μέλλοντος για την πετυχημένη 
ζωή και διάκρισή τους.

Καμία ειδίκευση, εξειδίκευση, τέχνη, ανωτέρα σπουδή, μεταπτυχιακό, ή διδα-
κτορικό δεν μπορεί να ολοκληρωθεί και να ανταποκριθεί στην κοινωνία του αύ-
ριο εάν δεν έχει προϋπάρξει έγκαιρα η απόκτηση της πολύ καλής γνώσης της 
Αγγλικής γλώσσας από μικρή ηλικία. Ακόμα και η πολύ απλή καθημερινότητα 
ζωής αλλά και οι εργασίες ρουτίνας του αύριο όντας άρρηκτα συνδεδεμένες με 
την τεχνολογία της πληροφόρησης, επιβάλλουν άμεσα την άριστη γνώση της Αγ-
γλικής γλώσσας. Κατ’ αυτό τον τρόπο, ως προσόν δεν μπορεί να λογιστεί πλέον η 
Αγγλική γλώσσα για τα παιδιά μας.  Σπουδαίο προσόν νοείται πλέον η γνώση μίας 
ή δύο ξένων γλωσσών επιπλέον των Αγγλικών που θα διακρίνει τα παιδιά μας 
αύριο στην εγχώρια και ξένη αγορά. Επιπλέον:

✓ Η γνώση της ξένης γλώσσας προάγει την ειρήνη, διότι μιλάω μια ξένη γλώσ-
σα σημαίνει υπεισέρχομαι σ’ ένα κόσμο ανθρώπων που σκέπτονται διαφορετικά, 
αντιλαμβάνομαι διαφορετικούς τρόπους ζωής, ανακαλύπτω καινούργιες ανθρώ-
πινες συμπεριφορές, ξεδιαλύνω τις προκαταλήψεις μου και βελτιώνω την στάση 
μου στην κοινωνία. Γίνομαι ανεκτικός και εκτιμώ τη διαφορετικότητα.

✓ Η ξένη γλώσσα διευρύνει το μυαλό γιατί το εμπλουτίζει με νέες ιδέες από 
διάφορους πολιτισμούς. Έτσι, αυξάνεται η πολιτισμική επίγνωση των νέων μας, 
αλλά και ο σεβασμός προς τους άλλους πολιτισμούς και καλλιεργείται περαιτέρω 
η γνώση τους.

✓ Η ξένη γλώσσα δεν είναι απλά ένας διαφορετικός τρόπος επικοινωνίας αλλά 
δημιουργεί νέους τρόπους σκέψεις και νέες νοητικές δεξιότητες γιατί το μυαλό 
εξασκείται σε νέες πιθανότητες και εναλλακτικές. Αυξάνει τον εκτελεστικό έλεγχο 
του εγκεφάλου που συνδέεται άμεσα με την αδιάπτωτη προσοχή και τις ακαδη-
μαϊκές ικανότητες των παιδιών μας οι οποίες οδηγούν με τη σειρά τους στην καλή 
υγεία και ευδαιμονία.

Επομένως, οι ξένες γλώσσες γίνονται το στερέωμα πάνω στο οποίο θα πατή-
σουν οι νέοι μας για να δημιουργήσουν το μέλλον τους και να κατακτήσουν τη 
ζωή τους σε όποιο τομέα και εάν έχουν διαλέξει. 
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Μαθηµατικά Φυσική Χηµεία Βιολογία
Aνάπτυξη Εφαρµογών Βιοχηµεία Ηλεκτρολογία

Νάουσα / Πρόδροµος Πάρου
τηλ/fax: 22840 53079
κιν.: 6936 842488
6972 429146
fmethodiko@gmail.com

∆ίδακτρα µειωµένα έως 30% | Μέλος του δικτύου κουρσέβα

ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
ΠΑΡΟΥΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Νάουσα Πάρου, τηλ: 22840 51919
κιν: 6973 085871, e-mail: pparousi@yahoo.gr

ΕΓΓΡΑΦΕΣ 2-15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, 10-12π.µ. & 7-9µ.µ.

✓ Σύγχρονη µέθοδος διδασκαλίας σε ολιγοµελή τµήµατα
✓ Προετοιµασία για όλα τα πιστοποιητικά γλωσσοµάθειας
✓ ∆ΩΡΕΑΝ  Νηπιακά τµήµατα & ΕΚΠΤΩΣΗ σε αδέρφια
✓ 50% ΕΚΠΤΩΣΗ  στην Εγγραφή  
✓ ΠΡΟΣΦΟΡΑ -25% Ja & Jb
✓ ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΩΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕ∆Α

Κέρδισε χρόνο & χρήµα!

Εξασφάλισε το αποτέλεσµα!

Η κυβέρνηση πριν λίγες μέρες κατέθεσε σχέδιο νόμου με τίτλο «Αναδιάρθρωση 
της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Λοιπές Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργεί-
ου Παιδείας και Θρησκευμάτων» που προβλέπει τεράστιες αλλαγές, προς το χει-
ρότερο, στο χώρο της εκπαίδευσης. Παράλληλα, με το ίδιο νομοσχέδιο φέρνει μια 
σειρά ρυθμίσεις συνολικά για το χώρο της κατάρτισης, αλλά και για την ανώτατη 
εκπαίδευση.

Το «Νέο Λύκειο», σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, βάζει μεγαλύτερους φραγμούς 
στη μόρφωση των παιδιών, σηματοδοτεί την προσπάθεια των επιχειρηματιών και 
της «αγοράς», να σπρωχτούν τα παιδιά της «μέσης οικογένειας» από πιο νωρίς 
στην υποβαθμισμένη ψευτοκατάρτιση, για να γίνουν ακόμα πιο φθηνοί και ανα-
λώσιμοι εργαζόμενοι αύριο.

Η κυβέρνηση στερεί ακόμα πιο νωρίς από τα παιδιά της λαϊκής οικογένειας την 
αναγκαία για τη σημερινή εποχή γενική μόρφωση ως υπόβαθρο, για κάθε μελλο-
ντική επαγγελματική επιλογή. Μέσα από ένα πλήθος εξεταστικών φραγμών από 
πολύ νωρίς, μετατρέπει το Λύκειο ακόμα πιο έντονα σε εξεταστικό κέντρο που θα 
είναι πιο στενά προσαρμοσμένο στη διαδικασία πρόσβασης σε ΑΕΙ - ΤΕΙ.

Στο νέο επαγγελματικό λύκειο δίνει ένα πρόγραμμα αποσπασματικών γνώσε-
ων σε ευθεία αντιστοιχία με τις δεξιότητες που θέλει η «αγορά» για φθηνούς και 
ευέλικτους εργαζόμενους. Η επέκταση της μαθητείας-δηλαδή της τζάμπα εργα-
σίας- δεν συνιστά λύση στην ανεργία, δεν ικανοποιεί το δικαίωμα για εργασία με 
δικαιώματα.

Η επιλογή κλάδου από την Α’ τάξη του Επαγγελματικού Λυκείου και η τζάμπα 
εργασία στις επιχειρήσεις ως μαθητεία, αναδεικνύουν το ναυάγιο της επαγγελ-
ματικής εκπαίδευσης. Η προσαρμογή του σχολείου στις επιδιώξεις της «αγοράς» 
οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην πρώιμη εκμετάλλευση και την τζάμπα παι-
δική εργασία.

Παραθέτουμε παρακάτω ορισμένα από τα βασικά στοιχεία του νομοσχεδίου. 
Στόχος μας είναι η ενημέρωση των εργαζομένων το να μάθουν τι σημαίνει αυτό 
το νομοσχέδιο για τα παιδιά τους, τι επιπτώσεις έχει για τη μόρφωσή τους, για το 
μέλλον τους.

Για το νέο Γενικό Λύκειο
Πέρα από τα κοινά μαθήματα γενικής παιδείας στην Α’ Λυκείου οι μαθητές θα 

έχουν ένα μάθημα επιλογής ανάμεσα στα: Εφαρμογές Πληροφορικής, Τεχνολογία 
και Διαχείριση Φυσικών Πόρων ή Έκφραση - Πολιτισμός και Ευρωπαϊκός Πολι-
τισμός.

Στη Β’ Λυκείου οι μαθητές θα επιλέγουν ανάμεσα σε δύο Ομάδες Μαθημάτων 
Προσανατολισμού, η μία των Ανθρωπιστικών Σπουδών και η άλλη των Θετικών 
Σπουδών, με δύο μαθήματα η καθεμία.

Στη Γ’ τάξη οι μαθητές θα επιλέγουν ανάμεσα σε τρεις ομάδες Προσανατολι-
σμού: Ανθρωπιστικών σπουδών, Θετικών σπουδών ή Οικονομικών - Πολιτικών 
- Κοινωνικών σπουδών, με τρία μαθήματα η καθεμία.

Και στις τρεις τάξεις του Λυκείου οι μαθητές θα δίνουν στο τέλος της χρονιάς 
ενδοσχολικές εξετάσεις, στις οποίες τα θέματα θα επιλέγονται κατά 50% από τον 
οικείο διδάσκοντα και κατά 50% με κλήρωση από μια «τράπεζα θεμάτων» που θα 
δημιουργηθεί σε πανελλαδικό επίπεδο. Πρόκειται για ένα μέτρο που τυποποιεί σε 
μεγάλο βαθμό τις εξετάσεις και ανοίγει δρόμο για γενίκευση των φροντιστηρίων 

από την Α’ Λυκείου. Σε κάθε τάξη, τα θέματα των ενδοσχολικών αυτών εξετάσε-
ων θα είναι κοινά για όλα τα τμήματα του κάθε σχολείου, ενώ η βαθμολόγηση των 
γραπτών θα γίνεται από τον οικείο διδάσκοντα.

Επαγγελματικά Λύκεια
Τα ΕΠΑΛ θα έχουν τρεις τάξεις «Δευτεροβάθμιου Κύκλου Σπουδών» και μια 

τέταρτη προαιρετική «Τάξη Μαθητείας», στην οποία την ευθύνη τοποθέτησης 
των μαθητών σε χώρους εργασίας θα έχει ο ΟΑΕΔ. Η μαθητεία, όπου και όπως 
εφαρμόζεται και 
σήμερα, έχει απο-
δειχθεί ότι δεν εί-
ναι τίποτε άλλο από 
τζάμπα εργασία για 
τους εργοδότες, οι 
οποίοι μάλιστα θα 
κινητροδοτούνται 
επιπλέον για να 
κρατήσουν τους 
φθηνούς νέους 
εργάτες για δύο 
χρόνια στη δουλειά 
και, φυσικά, μετά 
να τους πετάξουν 
για να πάρουν ξανά 
νέους φθηνούς 
μαθητευόμενους.

Η σύμβαση της 
μαθητείας θα υπο-
γράφεται από τον 
ΟΑΕΔ με τους ερ-
γοδότες, ενώ για 
την ασφάλισή τους 
αναφέρεται μόνο 
ότι το Δημόσιο θα 
καλύπτει τα έξοδα 
ιατροφαρμακευτι-
κής και νοσοκομει-
ακής περίθαλψης 
των μαθητευομέ-
νων για εργατικά 
ατυχήματα, στο 
βαθμό που αυτά 
τα έξοδα δεν καλύ-
πτονται από άλλη 
ασφάλιση του μα-
θητευόμενου!

Το δε κίνητρο 
προς τους μαθητές να παρακολουθήσουν και το τέταρτο έτος της μαθητείας είναι 
ότι μετά θα λάβουν πτυχίο επιπέδου 4 (αντί για πτυχίο επιπέδου 3 που θα παίρ-
νουν οι απόφοιτοι της τρίτης τάξης των ΕΠΑΛ) και θα έχουν δικαίωμα παρακο-
λούθησης ενός προπαρασκευαστικού προγράμματος 70 ωρών (κάτι σαν φροντι-
στηριακό μπόνους) για τις εξετάσεις πιστοποίησης προσόντων που θα μπορούν 
να δίνουν ώστε να πάρουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. 

Το νέο Λύκειο



 Παιδίατρος Αναπτυξιολόγος  |  MRCP MBPNA CCST

•  Πρώην Διευθύντρια στην Αγγλία (Πανεπιστημιακό Παιδ.Νοσ.Liverpool)

•  Η Αναπτυξιακή Παιδίατρος της Μονάδας Δοξιάδη Αθηνών

•  Ειδικευμένη και Eξειδικευμένη στη Μεγάλη Βρετανία

•  Μέλος του Βασιλικού Κολεγίου Παιδιατρικής 

& Παιδονευρολογικής Εταιρείας της Μ. Βρετανίας

•  Ειδική Ιατρική Νεογνών Παιδιών και Εφήβων 

(λόγος, επικοινωνία, συμπεριφορά, κινητικά, αναπηρία, σίτιση)

•  Tεχνολογικά βοηθήματα (αμαξίδια, νάρθηκες, κ.λπ.)

•  Φροντίδα στο σπίτι / σχολείο (ειδικά παιδιά, τροχαία, καρκίνοι)

•  Τεχνικές συμβουλές (δικαστήρια, υιοθεσίες, κακοποίηση)Νάουσα, 844 01, τηλ/fax: 22840 55155, e-mail: ali
eri@hotmail.com

Γενική παιδιατρική με έμφαση στην σωστή πρόληψη (πρώιμη ανίχνευση και θεραπεία ιατρικών ζητημάτων,
διαφορετικότητας ανάπτυξης και προσωπικότητας, προβλημάτων κίνησης, γραφής, ακοής, όρασης, συμπεριφοράς,
μάθησης, εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμών, εφηβική υγεία, συμβουλευτική αντισύλληψης).
Καθοδήγηση γονέων, εκπαιδευτικών και παιδιών.

Δευτεροβάθμια εξειδικευμένη παιδιατρική 
(δέχεται παραπομπές από παιδιάτρους, θεραπευτές και γονείς)

Νευρολογική - Αναπτυξιακή & λοιπή ιατρική διερεύνηση 
μαθησιακών νοητικών συμπεριφορικών & κινητικών προβλημάτων

Σε συνεργασία με εξειδικευμένους συνεργάτες 
(εξωνοσοκομειακά και ενδονοσοκομειακά), με σκοπό την άμεση
παρέμβαση για διόρθωση του προβλήματος του παιδιού.

Οργανώνονται τα διαγνωστικά και θεραπευτικά προγράμματα του παιδιού, η πρώιμη παρέμβαση
για προβλήματα βρεφικής και παιδικής ηλικίας και παρέχεται υποστήριξη στο σπίτι και στο σχολείο.

Συνταγές - Γνωματεύσεις - Εκθέσεις για ΕΟΠΥΥ - ΚΕΔΔΥ - ΚΕΠΑ

Μ Ο Ν Ι Μ Α  Σ Τ Η Ν  Π Α Ρ Ο !Ευαγγελία Ολ. Αλιφιέρη

Βέβαια, τα επίπεδα 3 και 4 στα πτυχία δε σημαίνουν τίποτα διαφορετικό στην 
πράξη αναφορικά με τα εργασιακά δικαιώματα των κατόχων τους, που έτσι κι 
αλλιώς είναι τσακισμένα.

Στην πρώτη τάξη οι μαθητές θα κάνουν 10 ώρες τη βδομάδα μαθήματα γενικής 
παιδείας και 13 ώρες μαθήματα ειδικοτήτων, ενώ στη δεύτερη και τρίτη τάξη θα 
κάνουν 12 ώρες γενικά μαθήματα και 23 ώρες μαθήματα ειδικοτήτων (εδώ ει-
σάγονται και εργαστήρια). Στην τάξη μαθητείας τα παιδιά θα κάνουν ενισχυτική 
εργαστηριακή εκπαίδευση επτά ωρών τη βδομάδα (επιμερισμένων σε δύο μέρες) 

από καθηγητές των ΕΠΑΛ και του ΟΑΕΔ, ενώ θα δουλεύουν 28 ώρες τη βδομάδα 
επιμερισμένες σε πέντε μέρες.

Οι ενδοσχολικές εξετάσεις για τις τρεις πρώτες τάξεις των ΕΠΑΛ διεξάγονται 
όπως και αυτές στα Γενικά Λύκεια με τράπεζα θεμάτων (μόνο στην πρώτη τάξη) 
και με κοινά θέματα σε κάθε σχολείο.

Οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ θα έχουν όπως και σήμερα δυνατότητα να δώσουν 

ειδικές εξετάσεις για τα ΤΕΙ ή να συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις για 
τα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ που θα δίνουν και οι απόφοιτοι των Γενικών Λυκείων.

Το νέο σύστημα πρόσβασης στα ΑΕΙ
Το σύστημα εισαγωγής στην ανώτατη εκπαίδευση, όπως περιγράφεται στο άρ-

θρο 4 του νομοσχεδίου, διαρθρώνεται ως εξής:
Στο τέλος της Γ’ Λυκείου πραγματοποιούνται πανελλαδικές εξετάσεις, στις οποί-

ες δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι πάρουν απολυτήριο, σε θέματα που επιλέ-
γονται κατά 50% από τράπεζα θεμάτων και κατά 50% από την Κεντρική Επιτροπή 
Εξετάσεων. Οι εξετάσεις μπορεί να επαναλαμβάνονται στο ίδιο σχολικό έτος με 
απόφαση του υπουργού Παιδείας. Οι υποψήφιοι εξετάζονται πανελλαδικά σε τέσ-
σερα μαθήματα ανάλογα με το Πεδίο ειδίκευσης που έχουν επιλέξει ήδη από τη Β’ 
τάξη. Κοινό μάθημα για όλα τα επιστημονικά πεδία είναι η Νεοελληνική Γλώσσα 
και τα υπόλοιπα τρία ανά επιστημονικό πεδίο είναι τα εξής:

- Αρχαία Ελληνικά, Ιστορία, Λατινικά για το πεδίο «Ανθρωπιστικές και Νομικές 
σπουδές».

- Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία για το πεδίο «Θετικές και Τεχνολογικές Επιστή-
μες».

- Φυσική, Χημεία, Βιολογία για το πεδίο «Επιστήμες Υγείας».
- Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής, Οικονομία και Διοίκηση, Στοιχεία Κοι-

νωνικών και Πολιτικών Επιστημών για το πεδίο «Οικονομικές και Πολιτικές Επι-
στήμες».

- Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής, Ιστορία, Αρχές Φυσικών Επιστημών για 
το πεδίο «Παιδαγωγικών Τμημάτων».

Κάθε Τμήμα πανεπιστημίου και ΤΕΙ θα μπορεί να προτείνει στον υπουργό Παι-
δείας κάποιον συντελεστή βαρύτητας για ένα από τα τέσσερα μαθήματα.

Πέρα από τη βαθμολογία που θα συγκεντρώνει ο υποψήφιος στα τέσσερα μα-
θήματα που θα εξετάζεται, θα παίρνει και έναν πέμπτο βαθμό. Γι αυτόν τον πέμπτο 
βαθμό θα υπολογίζεται ο «Βαθμός Προαγωγής και Απόλυσης» (ΒΠΑ), ο οποίος 
είναι ένας βαθμός που θα προκύπτει από τις επιδόσεις του υποψηφίου στις τρεις 
τάξεις του Λυκείου πολλαπλασιαζόμενες με κάποιους συντελεστές. Το νομοσχέ-
διο προβλέπει δύο διαφορετικές περιπτώσεις στάθμισης του πέμπτου βαθμού 
των υποψηφίων ανάλογα με το αν ο ΒΠΑ τους είναι μεγαλύτερος ή μικρότερος 
του μέσου όρου που θα συγκεντρώσουν στα μαθήματα των πανελλαδικών. Την 
ευθύνη για τη διεξαγωγή όλων των ειδών των εξετάσεων και για τις τράπεζες 
θεμάτων θα έχει ο νέος Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων που συστήνεται με το 
παρόν νομοσχέδιο.

 
Ο Βαθμός Προαγωγής και Απόλυσης

 Το ποιος υποψήφιος θα εισαχθεί και πού καθορίζεται από το Βαθμό Πρό-
σβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, στον οποίο πέρα από τις βαθμολογίες στα 
τέσσερα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, προσμετράται και ο Βαθμός Προ-
αγωγής και Απόλυσης, δηλαδή οι βαθμολογίες και των τριών τάξεων του Λυκεί-
ου πολλαπλασιαζόμενες με τους συντελεστές 0,4, 0,7 και 0,9 αντίστοιχα.

Το άθροισμα των τριών διαιρείται διά δύο και αποτελεί τον Βαθμό Προαγωγής 
και Απόλυσης που λογίζεται ως πέμπτος βαθμός για την εισαγωγή του μαθητή 
στην ανώτατη εκπαίδευση.

Ο βαθμός προαγωγής ή απόλυσης αναπροσαρμόζεται προς τα πάνω κατά μία το 
πολύ μονάδα (και μέχρι του ορίου του ΜΟ), στην περίπτωση που είναι μικρότερος 
σε σχέση με τον ΜΟ των τεσσάρων ανά Ομάδα Προσανατολισμού μαθημάτων.



accessories | gadgets | δώρα

& σχολικά είδη!

Υπεύθυνη καταστήµατος Μαλατέστα Αργυρώ | τηλ: 22840 22601
Παροικία, πρώην διασταύρωση Γκίκα (προς τον δρόµο για Καµάρες) 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ - ΕΚΘΕΣΗ
Αγκαιριά, Πάρος / τηλ.: 22840 91281επιπλα χανιωτη

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΚΑ ∆ΩΜΑΤΙΑ!

ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

µόνο µε 299,00 € !

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΠΑΙ∆ΙΚΟΥ ∆ΩΜΑΤΙΟΥ
Περιφερειακός Παροικίας / τηλ: 22840 22989

Αν αναλογιστούμε τη λειτουργία του σώματος μας, και την προσφορά του στη ζωή 
μας, θα το διαχειριζόμασταν με πολύ περισσότερο σεβασμό και φροντίδα.

Εκπλήσσομαι το πόσο οι άνθρωποι παραμελούν το σώμα τους, αυτό τον ναό της 
ύπαρξής μας. Με το σώμα μας κινούμαστε, με το σώμα μας εκφραζόμαστε, με το 
σώμα μας επικοινωνούμε με τους άλλους και τη φύση.

Η καλή λειτουργία του σώματος μας, συνεπάγεται καλή λειτουργία του ορμονικού 
μας συστήματος, το οποίο με την σειρά του επηρεάζει το νευρικό μας σύστημα και 
κατ’ επέκταση την λειτουργία του νου και των συναισθημάτων μας.

Για να αποκτήσουμε και να διατηρήσουμε αυτή την υγεία, είναι απαραίτητη η συ-
ντήρηση της ενέργειας του σώματός μας. Ένας τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι η 
σωστή διατροφή και η άσκηση από όσο το δυνατόν μικρότερη ηλικία. 

Η επιλογή μιας ήπιας ή πιο έντονης άσκησης είναι συνάρτηση των αναγκών και της 
κατάστασης του σώματός του καθενός μας. Αυτό που είναι κοινό για όλους είναι το 
θεραπευτικό αποτέλεσμα της γυμναστικής: η ευλυγισία, η ευεξία, η καλή λειτουργία 
των οργάνων του σώματός μας αποτελούν τη βάση ενός γερού, δυνατού οργανισμού.

Δείτε γύρω σας και συγκρίνετε ανθρώπους που κινούν το σώμα τους (με οποιο-
δήποτε τρόπο) και ανθρώπους που κάνουν καθιστική ζωή. Η αντιμετώπιση της ίδιας 
τους της ζωής είναι διαφορετική. «Νους υγιής εν σώματι υγιές» πρέσβευαν οι πρό-
γονοί μας, θέλοντας να δείξουν την αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση της φυσικής 
κατάστασης στην νοητική και αντίθετα.

Στην κοινωνία που ζούμε έχοντας εστιάσει στην όλο και αυξανόμενη θέληση για 
υλικό πλούτο, έχουμε παραλείψει την ουσία και το νόημα της ίδιας μας της ζωής, 
έχοντας αναγάγει λανθασμένα πρότυπα σε αξίες. ‘Έχουμε παραδώσει την δύναμή 
μας, την ευτυχία και την υγεία μας, σε εξωτερικούς παράγοντες οι οποίοι λόγω της 
μεταβλητότητας τους, έχουν ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα. Το στρες και η ένταση, 
η έλλειψη ικανοποίησης γεμίζουν την ζωή μας. 

Έχουμε όλα τα εργαλεία για να αλλάξουμε την ζωή μας, σε μια ζωή ήρεμη, γεμάτη 
πληρότητα, όπου ο παράγων «άνθρωπος» ξαναποκτά την θέση που του αρμόζει και 
του αξίζει.

Ας ξεκινήσουμε να φροντίζουμε τους εαυτούς μας, αναπλάθοντας το σώμα μας, 
είναι η συμβουλή μου και η πρόκληση στον καθένα από εσάς.

Σωστή διατροφή
& άσκηση

Ποιοί δρόµοι ανοίγονται 
µπροστά στους νέους;

της Βασιλικής Πολίτη, Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού του Πανεπιστηµίου Αθηνών ΚΚΕ Πάρου

Αφιερωμένο στους νεοεισελθόντες στα ΑΕΙ και ΤΕΙ, στους τωρινούς φοιτητές και 
μελλοντικούς επιστήμονες του νησιού μας, αλλά και σ’ αυτούς που θα ακολουθή-
σουν. Στη νεολαία του νησιού μας. Μελετήστε το. Αξίζει της προσοχής σας.

«Μ’ ερωτάτε να σας πω κι εγώ, ποιοι δρόμοι ανοίγονται μπροστά σας και φυσι-
κά ποιόν από όλους να ακολουθήσετε. Ίσως αρμοδιότεροι απ’ όλους εμάς της 
ώριμης γενιάς, είσαστε ‘σεις οι ίδιοι, για να απαντήσετε σε αυτό το ερώτημα. 
Γιατί το αντίκρισμα της ζωής, που ζείτε τώρα εσείς στα είκοσι χρόνια σας και 
στη σημερινή κρίσιμη θέση του κόσμου, εμείς δεν το ζήσαμε κι ούτε μπορούσαμε 
να το ζήσουμε, όταν είμαστε στη δική σας θέση στα πανεπιστημιακά θρανία.

Γι’ αυτό μπορείτε βέβαια να ακούσετε τι θα σας πούμε εμείς οι άλλοι, να τραβήξετε 
όμως το δρόμο, που θα νιώσετε μέσα σας να σας δείχνει με εσωτερική αναγκαιότητα 
ο ίδιος σας ο εαυτός. Ν’ ακολουθήσετε τη φωνή της συνείδησής σας, γιατί μέσα 
σε αυτή θα μιλάει και κάτι πλατύτερο από το άτομο σας, η κοινωνική και τα-
ξική συνείδηση, που ζει χωρίς άλλο μέσα σας.

Οι δρόμοι που ανοίγονται σήμερα μπροστά σας, δεν είναι πολλοί, είναι δύο. 
Είτε το θελήσετε να τους αναγνωρίσετε είτε όχι, είτε προσπαθήσουν να σας 
τους κρύψουν μέσα στην ομίχλη ιδεαλιστικών σοφισμάτων, οι δρόμοι, που 
ανοίγονται μπροστά σας, είναι και μένουνε δύο: ή θα πάτε με το μέρος της 
συντήρησης και της αντίδρασης, ή θα πάτε με το μέρος της επανάστασης. 
Tetrium non datur.(μετ. τρίτος δεν υπάρχει).

 Μα θα μου πείτε: Τι δουλεία έχουμε ‘μείς με την αντίδραση ή με την επανά-
σταση; Πολιτικάντηδες ήρθαμε να γίνουμε; Ήρθαμε να σπουδάσουμε μιαν επιστήμη 
και να ζήσουμε έπειτα στην κοινωνία με την άσκηση της επιστήμης αυτής. Τι δουλειά 
έχει η μελέτη της επιστήμης μας με την πολιτική;

…Αλήθεια! Σκεφτείτε λιγάκι. Από πού έρχεστε εσείς, παιδιά μου; Από ποια 
κοινωνικά στρώματα; Πού ανήκετε; Το μεγαλύτερο πλήθος από σας είναι 
φτωχά παιδιά. Η αστική τάξη βέβαια υψώνει μπροστά στα μάτια όλων σας το 
τίμημα της προδοσίας: θέσεις κρατικές, πελατεία, αξιώματα, τίτλους, για να 
γίνετε οι πνευματικοί στυλοβάτες της. Ένα τραγικό παιδομάζωμα! Έτσι και οι 
γενίτσαροι γίνονταν οι πιο φανατικοί διώκτες των χριστιανών, όπως τα παι-
διά των φτωχών, που σπουδάζουν στα πανεπιστήμια και αλλάζουν κοινωνική 
κατάσταση, γίνονται οι πιο φανατικοί αντιδραστικοί.

Αν όμως ακούσετε τι σας λέει κατάβαθα το αίμα σας, δε θα αλλαξοπιστήσε-
τε, δεν θα προδώσετε την τάξη σας. Θα πάτε με το μέρος των φτωχών και θα 
αγωνιστείτε κι εσείς για να θεμελιώσετε τη νέα ζωή.

Και τότε θα βαδίσετε με βήμα ακλόνητο στο μόνο δρόμο, που αληθινά ανοί-
γεται μπροστά σας».

(Αποσπάσματα από το γράμμα του μεγάλου Δάσκαλου Δημήτρη Γληνού που δημο-
σιεύτηκε τον Μάιο του 1932 στο φοιτητικό περιοδικό «Μελέτη-Κριτική»).










Παροικιά

Τηλ: 22840-24704

Συμβουλευτική Ενηλίκων

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
UNIVERSITY OF HULL, UK

BTEC, LEARNING DIFFICULTIES, UK

Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Υποστηρικτική Ψυχοθεραπεία
Παιδιού, Γονέων και Οικογένειας

Μαθησιακές Δυσκολίες - Δυσλεξία
www.pararam.gr
Νάουσα - t/f 22840 51999
Κωνσταντίνος & Στάθης Ρούσσος

υπολογιστές | αναλώσιµα | εξοπλισµός γραφείου
mp3 players | παιχνίδια | φωτογραφικές µηχανές
ιστοσελίδες | εγκατάσταση δικτύων | φωτοτυπικά

Ξαναρχίζει το διάβασµα;
παίξε µπάλα στο

ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Εγγραφές: 3 -15 Σεπτεμβρίου, 19.00-21.00
Έναρξη Μαθημάτων: 16 Σεπτεμβρίου

 29 χρόνια εμπειρίας στη διδασκαλία
 Masters δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Η.Π.Α.

ΤΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΜΕ ∆ΙΑ∆ΡΑΣΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ!

ºáôåòÝîá »ðáòíðáòÝçïù-¡áâáììÀ
& ÁÝëï÷ ¡áâáììÀ÷
Κέντρο Νάουσας, Πάρος
τ: 22840 51415, 51807 
κ: 6972.22.55.01

° ¡ ¡ ¤ ¹ º °  –  ¡ ¶ Ä » ° Á ¹ º °

Παιδί 
& ηλεκτρονικός υπολογιστής

Η ∆ιατροφή των παιδιών 
στο σχολείο

του Κωνσταντίνου Ροδίτη

Η ένταξη του η/υ στην καθημερινή δραστηριότητα και στη ζωή του παιδιού είναι μια 
πραγματικότητα. Η «σχέση» που έχει δημιουργηθεί ανάμεσά τους αρκετές φορές έχει 
δαιμονοποιηθεί (εθισμός, κοινωνική απομόνωση, ακτινοβολία, επαφή με ακατάλληλα 
αρχεία κ.λπ.), και άλλες τόσες έχει εξυμνηθεί (η συνεισφορά της σχέσης αυτής στις 
δραστηριότητες και στα μαθησιακά αποτελέσματα του παιδιού). Σίγουρα, η αγορά του 
η/υ από τους γονείς και στη συνέχεια η χρήση του από το παιδί δεν συνεπάγεται αυ-
τόματα ούτε όφελος για το παιδί ούτε απενοχοποίηση του γονέα ως προς τη συμβολή 
του στον πληροφορικό αλφαβητισμό του παιδιού του.

 

Η αναγκαιότητα και οι τρόποι εκμάθησης της χρήσης του η/υ από το παιδί
Είναι αναμφισβήτητο ότι η γνώση και χρήση του η/υ είναι απαραίτητο στοιχείο στην 

τωρινή αλλά και στη μελλοντική προσωπική και επαγγελματική ζωή κάθε παιδιού. 
Πολύ συχνά ακούμε ότι οι Έλληνες είναι οι τελευταίοι στην κατοχή και χρήση η/υ στην 
Ευρώπη. Για να βελτιωθεί η κατάσταση, προτείνονται μειώσεις τιμών, επιδοτήσεις, 
σχολικά εργαστήρια κ.λπ. Χωρίς να σημαίνει ότι οι προτάσεις αυτές είναι εσφαλμένες, 
μας διαφεύγει ότι το ίδιο σημαντικό (αν όχι σημαντικότερο) με την αύξηση των κατό-
χων και χρηστών η/υ είναι η αύξηση των εκπαιδευμένων χρηστών η/υ. Να γίνεται 
εκμετάλλευση της προστιθέμενης διδακτικής αξίας που μπορεί να έχουν μαθησιακές 
δραστηριότητες με τη χρήση η/υ. Συμφωνούμε με την άποψη με μια ουσιαστική και 
καθοριστική επισήμανση: το κατάλληλο εκπαιδευτικό λογισμικό.

Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και ένα από τα θέματα που θα απασχολήσει τους γο-
νείς είναι η διατροφή των παιδιών τους στο σχολείο. Οι περισσότερες μελέτες, έως 
σήμερα, δείχνουν ότι τα τρόφιμα που επιλέγουν τα παιδιά από το κυλικείο του σχο-
λείου, τις περισσότερες φορές, είναι κακής ποιότητας και χαμηλής θρεπτικής αξίας. 
Το γεγονός αυτό δεν θα πρέπει να περνά απαρατήρητο από τους γονείς, καθώς η 
πνευματική απόδοση των παιδιών τους εξαρτάται άμεσα από την ποιότητα και την 
ποσότητα της διατροφής τους. Δηλαδή, ένα κακής ποιότητας και μεγάλο γεύμα μπο-
ρεί να ευθύνεται για την αδυναμία συγκέντρωσης κατά την διάρκεια του μαθήματος, 
την κούραση και την υπνηλία που πολλές φορές μπορεί να νιώθουν τα παιδιά, και, 
κατ’ επέκταση για την μειωμένη επίδοση στα μαθήματα. 

Όλη αυτή η κατάσταση οφείλεται στο γεγονός ότι ο εγκέφαλος για να λειτουργήσει 
και να αποδώσει τα μέγιστα πρέπει να εφοδιάζεται με ενέργεια και θρεπτικές ουσί-
ες. Οι γονείς δεν θα πρέπει να ξεχνάνε πως τα παιδιά τους βρίσκονται σε μια ηλικία 
ταχύτατης σωματικής, αλλά και πνευματικής ανάπτυξης, με αποτέλεσμα να παρουσι-
άζουν υψηλές ανάγκες για πρόσληψη θρεπτικών συστατικών. Την ενέργεια αυτήν και 
τις θρεπτικές ουσίες μπορούν να τις προσφέρουν τα φρούτα, οι χυμοί , τα λαχανικά 
και τα δημητριακά ολικής αλέσεως. Τέτοια τρόφιμα, όμως, σπάνια συναντάμε μέσα σε 
ένα κυλικείο. Έτσι, γεννάται το ερώτημα τι θα πρέπει να κάνει κάθε γονιός, ώστε να 
προσφέρει αυτές τις ουσίες στο παιδί του; Παρακάτω αναφέρονται ορισμένες χρήσι-
μες διατροφικές συμβουλές για μια καλή σχολική επίδοση:

Ξεκινήστε, λοιπόν, την ημέρα του με ένα πλήρες και ισορροπημένο πρωινό. Πολλά 
παιδιά φεύγουν από το σπίτι χωρίς να έχουν πάρει πρωινό. Αυτό αποτελεί ίσως το 
πιο σημαντικό διατροφικό λάθος. Λόγω του νυχτερινού ύπνου το σώμα έχει πολύ 
χαμηλά αποθέματα ενέργειας το πρωί. 

Φροντίστε να ετοιμάσετε ένα κολατσιό για το σχολείο, καθώς προσφέρει στα παιδιά 
την απαραίτητη ενέργεια που χρειάζονται, ώστε να είναι δραστήρια και αποδοτικά στο 
μάθημα. Είναι προτιμότερο να φροντίζετε εσείς για το κολατσιό του από το σπίτι, ώστε 
να ελέγχετε την ποιότητα των πρώτων υλών. 



Καλή σχολική χρονιά!

Είµαστε κοντά σας
µε σχολικά είδη & παιχνίδια

σε πολύ προσιτές τιµές!

Είδη δώρων

Τουριστικά

Εποχιακά

Ρούσσος Νίκος | ΒΙΝΤΖΙ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ | ΤΗΛ. 22840 22513

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΟΥ
ΚΑΡΠΑΘΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙ-
ΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ
ΚΑΡΠΟΔΙΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΝΔΡΕΑ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) ΠΑΝ ΔΥΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
ΠΑΠΑΣ ΘΩΜΑΣ του ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ. ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ
ΑΛΣΑΜΑΗΛ ΜΑΡΙΑ ΖΗΝΟΒΙΑ του ΣΑΜΙΡ ΙΩΑΝΝΗ. ΠΕΡΙΒΑΛ-
ΛΟΝΤΟΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΡΚΑ ΣΟΦΙΑ ΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ. ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΑ-
ΤΡΑ) ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΣΚΟ ΓΙΟΥΡΓΚΕΝ του ΡΟΛΑΝΤΙ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙ-
ΚΩΝ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΒΕΛΕΝΤΖΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΜΑΡΚΟΥ. ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
(ΝΑΥΠΛΙΟ) ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
ΓΕΜΕΛΙΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΚΙΟΝΗ ΜΠΡΟΥΝΙΛΝΤΑ του ΠΑΛ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) 
- ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΑΒΡΗΣ ΙΑΣΩΝ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI 
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) – ΜΑΘΗΜΑΤΙ-
ΚΩΝ ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΚΑΛΑΚΩΝΑ ΜΑΡΙΑ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΗΡΑ-
ΚΛΕΙΟ) ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΥ ΛΥΔΙΑ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕ-
ΩΠΟΝΩΝ (ΑΡΤΑ) ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΦΟΙΒΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ. ΜΑΘΗΜΑ-
ΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΙΑΡΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΜΑΡΚ. ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕ-
ΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ
ΚΟΛΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΤΟΛΕ-
ΜΑΪΔΑ) ΤΕΙ ΔΥΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΛΑΠΙ ΙΩΑΝΝΑ του ΑΡΙΑΝ. ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ ΚΡΗ-
ΤΗΣ
ΛΕΝΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΦΩΤΗ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ
ΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ. ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ 
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ
ΜΑΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑ-
ΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ
ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ. ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
(ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΜΟΥΛΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΑΓΓΕΛΟΥ. ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ 
ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΑΡΤΑ) ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΜΠΑΛΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙ-
ΑΣ (ΑΙΓΙΟ) ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΣΑΒΒΑ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗ-
ΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΜΠΙΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ. ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟ-
ΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ (ΔΡΑΜΑ) ΤΕΙ ΑΝΑΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ
ΝΤΑΟΥΤΛΑΡΙ ΠΡΑΝΒΕΡΑ του ΑΝΤΩΝ. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & 
ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΝΤΟΤΣΙΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 
(ΑΘΗΝΑ) - Ε.Κ.Π.Α. ΕΚΠΑ
ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ. ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΣ-
ΤΥΝ ΣΧΟΛ
ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ. ΨΗΦΙΑΚΩΝ 
ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε. (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) ΤΕΙ ΔΥΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
ΠΑΣΣΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕΡΣΕΑΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ. ΜΗ-
ΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΡΕ-
ΘΥΜΝΟ) ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΑΤΕΡΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΛΑ ΟΛΓΑ του ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ. ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙ-
ΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ

ΠΕΡΙΒΟΛΑ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
(ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΟΣΑΝΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΝΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΙΟΙΚΗ-
ΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣ-
ΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΠΥΡΓΟΣ) ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΡΟΚΟ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΛΑΜΠΗ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙ-
ΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΡΑΓΚΟΥΣΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙ-
ΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗ-
ΤΗΣ
ΣΑΜΑΛΤΑΝΗ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ
ΣΑΜΑΛΤΑΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ. ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙ-
ΓΙΟ) ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΑΜΑΛΤΑΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕ-
ΩΠΟΝΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΙΦΝΑΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 
KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΕΦΑΡ-
ΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΑΣΗΜΙΝΑ του ΙΑΚΩΒΟΥ. ΟΙΚΟΝΟΜΙ-
ΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ
ΣΚΟΡΔΙΛΗ ΗΛΕΚΤΡΑ του ΜΙΧΑΗΛ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩ-
ΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. ΠΟ-
ΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & 
ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) - ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΣΩΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑ-
ΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) ΠΑΝ ΔΥΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
ΦΑΡΟΥΠΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 
(ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ. ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑ-
ΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ

ΛΥΚΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΚΟΡΤΙΑΝΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 
- ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΡΙΑΝΟΥΤΣΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΜΑΡΙΑ του ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ. ΕΣΩ-
ΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΓΑΒΑΛΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ. ΔΙΕΘΝΩΝ, 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑ-
ΝΤΕΙΟ
ΖΕΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΑΕΝ
ΖΕΚΙΟ ΕΡΤΖΙΝ του ΑΝΤΡΙΑΝ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΚΑΠΑΡΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟ-
ΓΙΑΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝ
ΚΕΦΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ του ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ. 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΚΟΝΙΝΙ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΕΤΡ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΥΛΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΚΟΤΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ. 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΚΥΔΩΝΙΕΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣ-
ΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ
ΚΩΒΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΑΡΚΟΥ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΕΡΚΥ-
ΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ
ΜΠΑΦΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) 
- ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ- ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙ-
ΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΝΑΟΥΜΕΝΚΟ ΜΑΡΙΑ του ΓΙΟΥΡΙ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
(ΑΘΗΝΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕΙ 
ΑΘΗΝΑΣ
ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ. ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟ-
ΤΗΝΗ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗΣ
ΣΑΡΡΗ ΑΝΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙ-
ΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

ΣΙΦΝΑΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΜΑΤΘΑΙΟΥ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙ-
ΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ
ΣΚΙΑΔΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ. ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡ-
ΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ
ΤΑΤΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΣΟΦΟΚΛΗ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, 
ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ
ΤΑΤΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΟΦΟΚΛΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕ-
ΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ
ΤΕΡΖΗ ΖΩΗ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ. ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟ-
ΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ
ΤΟΣΚΑ ΜΑΡΣΙΝΤΑ του ΓΚΕΖΙΜ. ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙ-
ΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ
ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΩΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ
ΤΣΟΓΙΑ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚ-
ΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ
ΤΣΟΥΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ του ΧΡΗΣΤΟΥ. ΟΙΚΟΝΟ-
ΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
ΦΡΑΝΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ. ΝΟΣΗΛΕΥ-
ΤΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΦΥΣΙΛΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙ-
ΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ.
ΧΑΣΑΝΙ ΝΤΟΝΑΛΝΤΟ του ΑΣΤΡΙΤ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ του ΘΕΟΦΑΝΗ. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 
ΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝ-
ΝΙΝΩΝ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του ΧΡΗΣΤΟΥ. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ 
(ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΠΑΛ ΠΑΡΟΥ 
ΒΙΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.Ε. 
(ΚΟΖΑΝΗ) - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Τ.Ε. ΤΕΙ ΔΥΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΙΝΤΑ ΑΙΜΙΛΙΑ ΙΝΓΚΕ του ΘΕΟ-
ΔΩΡΟΥ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) – ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ. ΜΗ-
ΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΡΕ-
ΘΥΜΝΟ) ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΟΡΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ. ΤΟΥΡΙΣ-
ΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (Α.Σ.Τ.Ε.Α.Ν.) 
ΑΣΤΕ
ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ-
ΣΕΩΝ (ΛΕΥΚΑΔΑ) – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣ
ΜΑΚΡΥΩΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ του ΕΙΡΗΝΑΙΟΥ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΛΑΜΙΑ) ΤΕΙ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΜΠΑΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΣΗΜ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙ-
ΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΜΑΡΟΥΣΙ) ΑΣΠΑΙΤΕ
ΣΑΜΑΛΤΑΝΗΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. ΜΗΧΑΝΟ-
ΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τ.Ε. 
(ΚΟΖΑΝΗ) – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τ.Ε. ΤΕΙ ΔΥΤ ΜΑΚ/
ΝΙΑΣ
ΣΑΡΡΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΑΡΣΕΝΙΟΥ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΙΦΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΑΕΝ
ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗ-
ΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ) – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ-
ΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε. ΤΕΙ ΑΝΑΤ 
ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ.
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σπίτια εξοχικά και εντός οι-
κισµού  από 60 έως 150 τµ 
σε τιµές κάτω του κόστους, 
πολύ µικρή προκαταβο-
λή, πολλές δόσεις . www.
paroshomes.livadas.de 
Τηλ.: 6932285768

ΛΕΥΚΕΣ, πωλείται παλαιά 
οικία, 70 τµ, µε 400 µέτρα 
οικόπεδο, εντός σχεδίου, µε 
θέα. Τηλ.: 6971962021

ΝΑΟΥΣΑ, πωλείται οικία 
100 τµ, ηµιτελή, µε πανορα-
µική θέα. Τιµή: 90.000 €. 
Τηλ.: 6977336620

ΚΑΜΑΡΙ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ, πω-
λείται µονοκατοικία 100 τµ, 
2 Υ/∆, 2 µπάνια, σαλόνι µε 
τζάκι, καλοριφέρ, κτήµα 
1650 τµ  µε 10 ελιές, αµπέ-
λι, οπωροφόρα, βεράντες, 
πέργολες. Τιµή 115.000 
€.  Έκπτωση στα  µετρητά, 
ευκολίες, ανταλλαγές δε-
κτές. Κατασκευαστής . Τηλ. 
6932285768

ΚΩΣΤΟΣ, πωλείται οικία 50 
τµ, διώροφη, µε οικόπεδο 
210 τµ ή χωριστά, εντός οι-
κισµού. Τηλ.: 2284029109, 
6944326575 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ (περιοχή Αγ. 
Σοφίας) ευκαιρία, πωλεί-
ται νεόδµητο διαµέρισµα, 
διαµπερές, 1ου ορόφου, 
57 τµ. ∆ιαθέτει στεγασµένο 
πάρκινγκ, αποθήκη, αυ-
τόνοµη θέρµανση. Τηλ.: 
2284029056, 6973086872

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
& ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ  

ΑΛΥΚΗ, πωλεί-
ται αγροτεµάχιο 4,5 
στρέµµατα, 500 µέτρα α-
πό την παραλία Αλυκής, σε 
αµφιθεατρική θέση. Τηλ.: 
6977362305, 6970810461

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (περιοχή Ασπρι-
ές), πωλείται χωράφι, 3.570 
τµ, καλλιεργήσιµο, τιµή 
ευκαιρίας, µε γραµµή ρεύ-
µατος, θέα στον Παρασπόρο, 
1.500 µέτρα από θάλασσα. 
Επίσης στην ΠΟΥΝΤΑ, 
πωλείται οικόπεδο, εκτός 

οικισµού, εξ αδιαιρέτου,  
1.350 τµ, τιµή 12.000 €. Τηλ.: 
6973366992

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  
-ΖΗΤΗΣΗ     

ΝΑΟΥΣΑ (και 
γύρω περιοχές), οικο-
γένεια ζητά κατοικία για 
ετήσια ενοικίαση, µε τέσσε-
ρα υπνοδωµάτια, κεντρική 
θέρµανση. 
Τηλ.: 6979819470

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  
- ΠΡΟΣΦΟΡΑ     

ΛΕΥΚΕΣ (περιοχή Αγ. Αι-
κατερίνης) ,ενοικιάζεται 
διώροφη παλιά παραδο-
σιακή οικία, απολύτως 
εκσυγχρονισµένη, µε κή-
πο. Τηλ.: 2284042268, 
6974558663

ΠΑΡΟΙΚΊΑ (ΚΑΚΆΠΕ-
ΤΡΑ), ενοικιάζονται 2 
διαµερίσµατα, 100 τµ έ-
καστο, καλοριφέρ, θέα, 
260€ και 350€ αντίστοιχα, 
επιπλωµένο ή µη. Τηλ. 
6932285768.

ΑΓ. ΡΑΦΑΗΛ, ενοικιάζεται 
2άρι, 55 τµ, µε αυτόνοµη 
θέρµανση και air-condition. 
Τηλ.: 6976698351 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (Περιοχή 
Κουνάδος), ενοικιάζεται 
γκαρσονιέρα-δυάρι. Τηλ.: 
6972077052 

ΛΕΥΚΕΣ, ενοικιάζεται µεζο-
νέτα-µονοκατοικία, 100 τµ, 
µε πολύ καλή θέα. 
Τηλ.: 6972092675

ΔΡΥΟΣ, ενοικιάζεται διαµέ-
ρισµα µε 2 υπνοδωµάτια και 
κεντρική θέρµανση. 
Τηλ.: 6976558399 

ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, 
ενοικιάζεται δυάρι 40 τµ, 
τριάρι 60 τµ. και γκαρσονιέ-
ρα 25τµ. Τηλ.: 2284022331, 
6974299340

ΒΥΡΩΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ε-
νοικιάζεται διαµέρισµα, 40 
τµ., 1ος όροφος, διαµπερές, 
πλήρως ανακαινισµένο, τιµή 
λογική. Τηλ.: 6976558842 

ΚΩΣΤΟΣ, ενοικιάζεται ι-
σόγειο διαµέρισµα, τριάρι 
(δύο κρεβατοκάµαρες), 

αυτόνοµη θέρµανση. Τηλ.: 
2284029056, 6973086872 

ΑΛΥΚΗ, ενοικιάζεται 
µονοκατοικία 110 τµ, µε 3 υ-
πνοδωµάτια, 2 WC, κεντρική 
θέρµανση και κλιµατισµό, 
ενεργειακά κουφώµατα, 
γκαράζ, κήπο, για όλο το 
χρόνο. Τηλ.: 2284091027, 
6948236900

ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ, ενοικιάζε-
ται δυάρι, 58 τµ, διαµπερές, 
πλησίον ΗΣΑΠ. Ιδανικό για 
φοιτητές. Τηλ.: 6945276598, 
2106133725 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (περιοχή 
Σταυρός – Κακάπετρα), 
ενοικιάζεται για µόνιµη κα-
τοικία, ένα υπερυψωµένο 
ισόγειο, 104 τµ. Με αυλή, 
µπαλκόνι, αυτόνοµη θέρ-
µανση, αποθήκη, 8ετίας. 
Τηλ.: 2284023944 (µετά τις 
17:30), 6944585600 

ΛΕΥΚΕΣ, ενοικιάζεται 
γκαρσονιέρα, ισόγεια, πε-
τρόκτιστη, νεόδµητη, 30 
τµ, µε ηλιακό, θέρµανση, 
πάρκινγκ, θέα, πλήρως επι-
πλωµένη και εξοπλισµένη. 
Τηλ.: 6988401084

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΓΛΥΣΙΔΙΑ ΠΟΥ-
ΝΤΑΣ (έναντι Αντιπάρου), 
ενοικιάζονται δύο δίχωρα 
ισόγεια, επιπλωµένα, µε 
κήπο. ΤΗΛ.22840-91061,  
6945871071

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ   
- ΖΗΤΗΣΗ     

ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΝΗΣΙ, ζητείται 
προς αγορά µονοκατοικία 
µε κήπο, όχι κολληµένη µε 
άλλο ακίνητο. Εγγυηµένη ε-
χεµύθεια. Τηλ.: 6945169793   

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ-
ΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥ-
ΤΟΚΙΝΗΤΩΝ πωλείται, 100 
τµ, περιοχή Σουβλιά, πάνω 
στον κεντρικό δρόµο, µε 
πλήρη εξοπλισµό, όλα σε 
πολύ καλή κατάσταση. Σε 
καλή τιµή. Επίσης, ΔΙΑΜΕ-
ΡΙΣΜΑ, 96 τµ, πάνω από το 
συνεργείο, σε καινούρια κα-
τάσταση, θέα θάλασσα, 100 
µέτρα από θάλασσα. Τηλ.: 
6974930117, 2284021142

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ   

ΚΟΠΕΛΑ ζητάει εργασία για 
περιποίηση ηλικιωµένων 
και ως εσωτερική. 
Τηλ.: 6996528358

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει ιδι-
αίτερα µαθήµατα σε παιδιά 
δηµοτικού , γυµνασίου και 
λυκείου. Προετοιµασία για 
πανελλαδικές εξετάσεις.  
Τηλ: 6977445803

 ΔΙΑΦΟΡΑ     

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ 
ΝΤΟΥΛΑΠΑ πωλείται, 
μάρκας Dynamic, 66.000 
btu, σε πολύ καλή κατά-
σταση. Τηλ.: 6977248885 

ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 
ΟΤΕ ζητείται για αγορά, 
στην περιοχή Αμπελάς 
Πάρου. 
Τηλ. : 6944381010

ΚΟΥΤΑΒΑΚΙΑ µεσαίου 
µεγέθους χαρίζονται. Γεννή-
θηκαν 15 Ιουνίου. 
Τηλ.: 6981394107

ΑΔΕΙΑ ΔΗΜΟ-
ΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΦΟΡΤΗΓΟ ανατρεπόµε-
νο, τετράξονο, µάρκας 
MERCEDES AKTROS πω-
λούνται. Τηλ.: 6977755656 

MERCEDES IX πωλείται, 
C180, µοντέλο 2010, 1600 
cc, χρώµα µαύρο, φύλαξη σε 
γκαράζ. Τηλ.: 6949197613 

ΙΤΑΛΙΚΑ παραδίδονται, 
από καθηγήτρια Ιταλικής 
φιλολογίας, σε παιδιά και ε-
νήλικες. Τηλ.: 6947691912 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ 
του Πανεπιστηµίου Αθηνών, 
παραδίδει ιδιαίτερα µαθή-
µατα. Προσιτές τιµές. Τηλ.: 
6989814678 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ από ιδιώ-
τη λόγω µετακόµισης: 
κρεβατοκάµαρα, τραπεζα-
ρία, τραπεζάκι σαλονιού, 
καναπές τριθέσιος, ψυ-
γείο, κεραµική κουζίνα, 
πλυντήριο 7 κιλών, φουρ-
νάκι µικροκυµάτων. Όλα 
µαζί 2.000 €. Πωλούνται και 
χωριστά.
Τηλ.: 6976433642

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΩΝ

Απλή αγγελία ιδιωτών (ως 15 λέξεις): 10,00€Απλή αγγελία ιδιωτών (ως 15 λέξεις): 10,00€Απλή αγγελία ιδιωτών (ως 15 λέξεις): 10,00€

Απλή αγγελία µεσιτών (ως 15 λέξεις): 5,00€Απλή αγγελία µεσιτών (ως 15 λέξεις): 5,00€Απλή αγγελία µεσιτών (ως 15 λέξεις): 5,00€

Έγχρωµη αγγελία: 15,00€Έγχρωµη αγγελία: 15,00€Έγχρωµη αγγελία: 15,00€

Αγγελία µε φωτο (ως 15 λέξεις): 20,00€Αγγελία µε φωτο (ως 15 λέξεις): 20,00€Αγγελία µε φωτο (ως 15 λέξεις): 20,00€

Αγγελία πέραν των 15 λέξεων: 0,35€ / λέξηΑγγελία πέραν των 15 λέξεων: 0,35€ / λέξηΑγγελία πέραν των 15 λέξεων: 0,35€ / λέξη

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 3 ΑΓΓΕΛΙΕΣ = 15€
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Λόγω αυξημένης ζήτησης
η Φ.τ.Π. κυκλοφορεί σε 5.000 φύλλα

η ηλεκτρονική σελίδα για υποψιασμένους πολίτες

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ 

Θερμά συγχαρητήρια,

στον αγαπητό μας φίλο Νικόλαο Μιχ. Γαβαλά, για την από-
κτηση του Διπλώματος Βυζαντινής Μουσικής!

Εύγε στον κ. Εμμανουήλ Χανιώτη, Πρωτοψάλτη Ιερού Προ-
σκυνήματος Εκατονταπυλιανής Πάρου, για την διδασκαλία του! 

Με πολύ εκτίμηση και αγάπη,
Τιτίνα Παράσχου – Μάρκος Σαρρής

ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΑΜΟΥ 

Ο Χανιώτης Ηλίας του Νικολάου και της Μαρίας, το γένος 
Σκιαδά, που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στην Πάρο και 
η Ρούσσου Παναγιώτα του Νικολάου και της Νικολέτας, το 
γένος Κυδωνιέως, που γεννήθηκε στο Μαρούσι και κατοικεί 
στην Πάρο, πρόκειται να παντρευτούν στην Πάρο. 

Ο Καλαϊτζής Νικόλαος Ιουλιανός, του Εμμανουήλ και της 
Μαργαρίτας, το γένος Παπαγεωργίου, που γεννήθηκε στο Μα-
ρούσι Αττικής και κατοικεί στην Νάξο και η Σύζη Αγγελική 
του Στεφάνου και της Κυριακής, το γένος Προμπονά, που γεν-
νήθηκε στο Μαρούσι Αττικής και κατοικεί στην Νάξο, πρόκει-
ται να παντρευτούν τον Οκτώβριο στην Αντίπαρο.

ανάλυση οίνου, νερού, λαδιού & άλλων δειγµάτων
Χαράλαµπος Τσιράκης

Νάουσα (δίπλα στο ΚΤΕΛ)
τηλ.: 22840 44023 | κιν.: 6977 713005

web: www.ximeio.gr | e-mail: info@ximeio.gr

χηµικό
& οινολογικό
εργαστήριο

w w w. s m i l e w e b . g r

κάρτες

αφίσες

διαφηµιστικά
έντυπα

ηµερολόγια

επαγγελµατικό
δώρο

Αγ. Ελένη, Παροικία | τηλ.: 22840 28025
e-mail: nadia@smileweb.gr & elli@smileweb.gr

σχεδιασµός
& φιλοξενία
ιστοσελίδων

διαφηµίσεις
δούναι λαβείν

paros-vacations.com
φωνή της πάρου

επικοινωνία διαφήµιση

internet
εκτύπωση
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Κ. Ροκονίδας:
«Επιδιώκουμε συμμαχία 
όλων των κοινωνικών 
δυνάμεων»

Ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης», κ. Κώστας Ροκονίδας, παραχώρησε στη 
«Φωνή της Πάρου», συνέντευξη σχετικά με την πορεία της δημοτικής αρχής, αλλά και 
των θεμάτων που υπάρχουν στην καθημερινότητα του νησιού μας.

Επίσης, ο κ. Ροκονίδας στην ενδιαφέρουσα συνέντευξή του κάνει ένα μικρό απο-
λογισμό της πορείας της παράταξής του, αλλά και απαντά σε ερωτήσεις σχετικά με τη 
συνέχεια της «Λαϊκής Συσπείρωσης» και τις δημοτικές εκλογές του 2014.

Τέλος, ο κ. Ροκονίδας, δίνει απαντήσεις σχετικά με τις κοινωνικές συμμαχίες που 
επιδιώκει ο συνδυασμός του, αλλά και για τις προσωπικές επιθέσεις που δέχθηκε το 
τελευταίο χρονικό διάστημα.

Η σημερινή πραγματικότητα

Σε ποια οικονομική κατάσταση αυτή την εποχή βρίσκεται το νησί μας -σύμφωνα 
με τις πληροφορίες σας- έπειτα από τη θερινή σεζόν.

Κ.Ρ.: «Συρρίκνωση της τουριστικής περιόδου, μείωση του εσωτερικού τουρισμού 
και συνολικά της αγοραστικής δύναμης των επισκεπτών του νησιού είναι τα βασικά 
χαρακτηριστικά της φετινής περιόδου».

Τι κατάσταση επικρατεί γενικά στην τοπική κοινωνία και τι προβλήματα βλέπετε 
να υπάρξουν στο μέλλον.

Κ.Ρ.: «Όπως και σε ολόκληρη την χώρα τα προβλήματα για τα λαϊκά νοικοκυριά 
είναι ίδια και απαράλλακτα. Τα εισοδήματα μειώνονται, η ζωή ακριβαίνει, οι υποχρε-
ώσεις δεν βγαίνουν, οι όποιες παροχές του παρελθόντος εξαφανίζονται και οι κοινω-
νικές υπηρεσίες κοστίζουν πανάκριβα πια. Άλλοι συμπατριώτες μας έχουν ήδη 
βρεθεί σε αδιέξοδο, άλλοι τα φέρνουν δύσκολα βόλτα και άλλοι θα βρεθούν 
σε δύσκολη θέση παραπίσω. Μπορεί η εποχικότητα της τουριστικής οικονομίας 
να δίνει πρόσκαιρες ανάσες και τα προβλήματα, συγκριτικά με τα αστικά κέντρα να 
έχουν σε αρκετές περιπτώσεις μια ηπιότερη έκφραση. Τα προβλήματα όμως που 
υπάρχουν παντού υπάρχουν και εδώ έστω και αν εμφανίζονται με καθυστέρηση ή με 
ηπιότερη μορφή. Από τα σημαντικότερα προβλήματα βέβαια η ανεργία ιδιαίτε-
ρα της νεολαίας και τα λουκέτα των αυτοαπασχολούμενων».

Από πλευράς τοπικής αυτοδιοίκησης τι θα μπορούσε να γίνει ώστε να υπάρξει 
μία καλυτέρευση στην καθημερινότητα των πολιτών και γιατί δεν έχει γίνει κατά 
την άποψή σας.

Κ.Ρ.: «Χρειάζεται έμπνευση, όραμα και πίστη στην δύναμη του λαϊκού παράγοντα.  
Κινητήρια δύναμη δεν μπορεί παρά να είναι οι άνθρωποι του λαού που έχουν πιστέ-
ψει ότι η δική τους συμμετοχή, η δική τους κινητοποίηση, ο δικός τους έλεγχος  θα 
πάει τα πράγματα μπροστά. Μια τέτοια προοπτική βεβαίως προϋποθέτει δημοτική 
αρχή που έχει μια τέτοια αντίληψη για τα πράγματα. Φυσικά η τωρινή δημοτική 
αρχή δεν έχει σχέση με μια τέτοια πολιτική και επιπλέον σήμερα δεν έχει καν 
τα στοιχεία μιας ομάδας που δρα συντονισμένα. Αποτέλεσμα είναι πάρα πολλές 
αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου να παραμένουν ανεκτέλεστες. Σας λέω χα-
ρακτηριστικά για παράδειγμα ότι προτείνουμε 3 χρόνια τη διαγράμμιση των χώρων 
στάθμευσης, γίνεται αποδεκτό αλλά στη πράξη τίποτα».

Προπαγανδιστές της πολιτικής του ΠΑΣΟΚ

Λέγεται από πολλούς ότι ειδικά στην αρχή της τετραετίας της συγκεκριμένης δη-
μοτικής πλειοψηφίας του Δήμου Πάρου, αυτή ήταν στην ίδια γραμμή με την πολι-
τική φιλοσοφία της κυβέρνησης Γ. Παπανδρέου. Αυτό πιστεύετε ότι είναι αλήθεια 
ή μία υπερβολή όλων όσοι αντιπολιτεύονται τη δημοτική πλειοψηφία;

Κ.Ρ.: «Κατά την άποψη μας, όχι μόνο η δημοτική πλειοψηφία αλλά και η μείζονα 
μειοψηφία ήταν όμηροι και συγχρόνως προπαγανδιστές της πολιτικής του ΠΑΣΟΚ, 
με τις γνωστές μεταξύ τους αντιθέσεις που πήγαζαν φυσικά από το ποιος πήρε την 
τοπική εξουσία. Σας θυμίζω τον μεταξύ τους καυγά για ανούσια θέματα, για λόγους 
εντυπωσιασμού που είχαν τα χαρακτηριστικά μεταφερόμενου σε τοπικό επίπεδο δι-
κομματικού καυγά. Ήταν «λογικό» ακόμα η δημοτική πλειοψηφία να είναι «βασιλικό-
τερη» λόγω της παρουσίας στην κυβέρνηση του Γ. Ραγκούση. Φυσικά αυτό που λέτε 
πολιτική φιλοσοφία της κυβέρνησης δεν είναι τίποτα άλλο από την πολιτική που στόχο 
έχει να υπερασπίσει το καπιταλιστικό σύστημα και που αυτά τα χρόνια αποδείχτηκε 
ότι οι κατά τα φαινόμενα αντίπαλοι μπορούν να κάτσουν και στο ίδιο τραπέζι με στόχο 
τη σωτηρία του».

Η διγλωσσία του ΣΥΡΙΖΑ

Πως κρίνετε τη δημοτική πλειοψηφία και πως τους υπόλοιπους δημοτικούς συν-
δυασμούς της αντιπολίτευσης.

Κ.Ρ.: «Είναι φανερό ότι και  με τα κριτήρια που θα ήθελε να κριθεί η δημοτική 
αρχή έχει αποτύχει. Βασικά έργα υποδομών όπως αποχετευτικό νοτιοανατολικής 
Πάρου- Κώστου  -Λευκών, εμπορικό λιμάνι, αλιευτικό καταφύγιο Αλυκής, αθλητικές 
εγκαταστάσεις, σχολικά κτίρια, λιμενικές εγκαταστάσεις, αξιοποίηση πόρων Λιμενι-
κού Ταμείου, κυκλοφοριακό κλπ βαλτώνουν ή προχωρούν με απελπιστικά αργούς 
ρυθμούς. Βέβαια το  κριτήριο για μας είναι αν ενσωματώνεσαι στις πολιτικές που 
στρέφονται κατά των λαϊκών συμφερόντων ή τις αντιπαλεύεις ανεξάρτητα από τις 
προθέσεις που μπορείς να έχεις. 



15www.fonitisparou.gr Συνέντευξη

Όταν για παράδειγμα εναντιώνεσαι στα λόγια γιατί η κυβέρνηση σε τρία χρό-
νια έχει περικόψει τους πόρους των Δήμων κατά 60% και στη συνέχεια χω-
ρίς να ενημερώνεις τον λαό για την κατάσταση αυτή, χωρίς καμιά κινητοποί-
ηση, προσαρμόζεις τη πολιτική σου με βάση αυτές τις περικοπές, στην πράξη 
έχεις στηρίξει την πολιτική που καταδικάζεις. Αυτή η κρίση μας δεν αφορά μόνο 
την δημοτική πλειοψηφία αλλά και τη μείζονα πλειοψηφία, αφού η κριτική της επικε-
ντρώνεται στον τρόπο διαχείρισης στα δεδομένα πλαίσια και όχι στην αμφισβήτηση 
τους. Αυτό αφορά και την ΚΕΠ η οποία παρά τις διαφορετικές διακηρύξεις αποτελεί 
παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ με κύριο χαρακτηριστικό την διγλωσσία αυτού του πολιτι-
κού φορέα. Σας λέω κάτι πολύ πρόσφατο. Το θέμα της στέγασης του υπαλλήλου του 
ΕΟΠΥΥ με την συνδρομή του Δήμου. Από τη μια ψήφισαν την πρόταση της  «Πάρος- 
Αξία» να εξασφαλίσει ο Δήμος στέγη, εξοπλισμό κλπ και από την άλλη συμφώνησαν 
με την δική μας πρόταση ότι οι ασφαλισμένοι με τις εισφορές τους έχουν χρυσοπλη-
ρώσει αυτές τις υπηρεσίες και δεν πρέπει να τις ξαναπληρώσουν ως πολίτες!!!».

Η Λαϊκή Συσπείρωση

Πως θα κρίνατε και τη Λαϊκή Συσπείρωση, δεδομένου πως πολλοί υποστηρίζουν 
πως κάνετε στείρα αντιπολίτευση, ενώ άλλοι λέγουν πως συμπλέετε σε πολλά θέ-
ματα με την πλειοψηφία Βλαχογιάννη. Ποια είναι τελικά η αλήθεια;

Κ.Ρ.: «Όποιος παρακολουθεί τις τοποθετήσεις μας και τα δημοτικά συμβούλια σαν 
αντικειμενικός κριτής ξέρει ότι καμιά από αυτές τις αντιφατικές εκτιμήσεις δεν ισχύει. 
Η δική μας θέση είναι ότι ανεξάρτητα από τη ρητορεία της πλειοψηφίας ενάντια στη 
κυβερνητική πολιτική των μνημονίων τελικά με τη στάση της «βάζει πλάτη» στη πο-
λιτική αυτή. Εμείς με συνέπεια εναντιωνόμαστε σε αυτή την πολιτική. Για παράδειγμα  
δεν εγκρίνουμε προϋπολογισμούς, τεχνικά προγράμματα, απολογισμούς Δήμου, Νο-
μικών Προσώπων και Δημοτικών Επιχειρήσεων ακριβώς γιατί κατά τη γνώμη μας 
δεν εξυπηρετούνται οι λαϊκές ανάγκες και επιχειρηματολογούμε για αυτό. Από την 
άλλη μεριά δεν είμαστε εμείς αυτοί που θα διαφωνούμε απλά για να «σηκώ-
νουμε σκόνη». Τον ευκαιριακό εντυπωσιασμό τον αφήνουμε για άλλους. Σε 
τελευταία ανάλυση κατά την άποψη μας η πολιτική της δημοτικής πλειοψηφίας έχει 
ένα και μόνο συνεπή αντίπαλο, την Λαϊκή Συσπείρωση.

Σας θυμίζω ότι εμείς φέραμε το θέμα της δημόσιας υγείας στο δημοτικό συμβούλιο, 
με δική μας πρωτοβουλία στήθηκε η λαϊκή επιτροπή και η πάλη ενάντια στα χαράτσια, 
φέραμε στη βουλή το θέμα του 2ου Γυμνασίου, στην διημερίδα για την αλιεία οι θέσεις 
μας έγιναν θερμά αποδεκτές από τους ψαράδες των Κυκλάδων κλπ. Με δεδομένη 
τη μονοπρόσωπη εκπροσώπηση μας στο δημοτικό συμβούλιο, νομίζουμε ότι έχουμε 
σημαντική προσφορά. Θεωρούμε όμως ότι θα μπορούσαμε να έχουμε πετύχει περισ-
σότερα πράγματα με μεγαλύτερη συλλογικότητα».

Οι δημοτικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν σε περίπου 9 μήνες. Πολλοί υπο-
στηρίζουν ότι η προεκλογική περίοδος ξεκίνησε. Ποια είναι η δική σας άποψη και 
τι πρόκειται να κάνει η Λαϊκή Συσπείρωση στις εκλογές του 2014.

Κ.Ρ.: «Ενδεχομένως να έχουν ξεκινήσει οι προεκλογικές διεργασίες, πράγμα που 
το προσεχές διάστημα θα φανεί. Το ζήτημα βέβαια είναι σε πια βάση γίνονται αυτές οι 
αναζητήσεις. Επιβεβαιωθήκαμε πανηγυρικά όταν λέγαμε ότι ο «Καλλικράτης» απο-
τελεί την πλήρη ενσωμάτωση της τοπικής διοίκησης στο αστικό κράτος όταν Βλαχο-
γιάννης- Πρωτολάτη προσπαθούσαν να  πείσουν ότι αποτελεί εκσυγχρονιστική με-
ταρρύθμιση της αυτοδιοίκησης. Ρωτήστε τους τώρα, που ακόμα και για το αν ο Δήμος 
θα έχει χώρους στάθμευσης ή την δυνατότητα να μισθώνει κτίρια για εκπαιδευτικές 
ανάγκες, εξαρτάται από την επίτροπο. Επομένως, όποιος ηγείται προεκλογικών 
αναζητήσεων σήμερα και δεν αντιλαμβάνεται ή κάνει πως δεν αντιλαμβάνε-
ται, τη σχέση των τοπικών υποθέσεων με τη γενικότερη πολιτική κατάσταση, 
είναι πολιτικά αφελής και σε κάθε περίπτωση πολιτικά επικίνδυνος. 

Εμείς στη βάση της πολιτικής μας θα επιδιώξουμε ένα πλατύ άνοιγμα στην τοπική 
κοινωνία με στόχο να πείσουμε όλο και περισσότερους ανθρώπους, ιδιαίτερα νέους 
και νέες, γιατί η πρόταση μας στα σημερινά αδιέξοδα είναι μονόδρομος.

Θα σας πω κάτι που ίσως σας φανεί λίγο παράξενο, ακουστεί λίγο περίεργο. Έχου-
με ακράδαντη πίστη στη «δύναμη» των ιδεών μας. Άσχετα αν προς το παρόν δεν 
γίνονται αποδεκτές από την πλειοψηφία της κοινωνίας. Και αυτό ερμηνεύεται. Αλλά 
δεν είναι της παρούσης στιγμής. Όμως οι εκτιμήσεις μας επιβεβαιώνονται. Και αυτό, 
φίλοι και αντίπαλοι, το αναγνωρίζουν. Ε, γι’ αυτό είμαστε αυτοί που είμαστε. Τίμιοι, 
ντόμπροι και ειλικρινείς. Λέμε την αλήθεια, κόντρα στο ρεύμα».

Στη Λαϊκή Συσπείρωση χωρούν άτομα που δεν είναι μέλη του ΚΚΕ καθώς πολύ 
κόσμος σας έχει ταυτίσει πλήρως με το κόμμα της αριστεράς.

Κ.Ρ.: «Αν η Λαϊκή Συσπείρωση ήταν τα μέλη του ΚΚΕ όπως καταλαβαίνετε δεν 
θα υπήρχε λόγος ύπαρξης της, αφού οργάνωση του κόμματος υπάρχει. Η πραγμα-

τικότητα λοιπόν είναι ότι στη 
Λαϊκή Συσπείρωση θέση 
έχουν όλοι όσοι αντιλαμβά-
νονται ότι η λύση των λαϊκών 
προβλημάτων δεν μπορεί 
να αναζητηθεί στην πολιτική 
που ανεξαρτήτως κομμάτων, 
στηρίζει τα μεγάλα συμφέ-
ροντα, στη πολιτική που με-
θοδεύει την εξαθλίωση του 
λαού και την κερδοφορία 
των λίγων. Οι εργαζόμενοι, 
οι αυτοαπασχολούμενοι, οι 
αγρότες, οι νεολαίοι, οι γυ-
ναίκες που αμφισβητούν το 
σύστημα και τις πολιτικές του 
τοπικά και γενικότερα έχουν 
αντικειμενικά θέση στη Λα-
ϊκή Συσπείρωση γιατί έτσι 
μπορούν να συμβάλλουν στη 
διαμόρφωση της συμμαχίας του λαού σήμερα, για να αλλάξουν τα πράγματα αύριο. 
Έχουν θέση όλοι εκείνοι που ανεξάρτητα από τη ψήφο τους χτες ή και τις επί 
μέρους διαφωνίες μαζί μας σήμερα, νοιώθουν ότι η λύση δεν βρίσκεται στους 
επίδοξους σωτήρες αλλά στην οργάνωση και την κινητοποίηση του ίδιου του 
λαού».

Μία ερώτηση πολλών είναι γιατί η Λαϊκή Συσπείρωση –όπως και το ΚΚΕ- δεν 
μπορεί να συνεργαστεί προεκλογικά τουλάχιστον με άλλους πολιτικούς φορείς.

Κ.Ρ.: «Η απάντηση είναι ότι η πιο πλατιά πρόταση συνεργασίας είναι η πολιτική 
πρόταση του ΚΚΕ. Γιατί εμείς επιδιώκουμε τη συμμαχία όλων των κοινωνικών δυ-
νάμεων που ανήκουν στα πλατιά λαϊκά στρώματα ανεξάρτητα από τις εκλογικές τους 
προτιμήσεις στο παρελθόν. Ούτε απαιτούμε την πλήρη πολιτική ταύτιση μαζί 
μας. Τη συμφωνία επιδιώκουμε ώστε να διαμορφωθούν οι όροι για να έλθει στην 
εξουσία ο λαός, για να διαμορφωθούν οι προϋποθέσεις μιας οικονομίας προς όφελος 
του. Από την άλλη είμαστε ξεκάθαροι ότι σήμερα δεν υπάρχουν αξιόπιστες πολιτικές 
δυνάμεις με τον ίδιο στόχο. Ο λαός μας έχει σχετικά πρόσφατες εμπειρίες από τους 
πρωταγωνιστές του δικομματισμού που του έστησαν το «σταυρό του μαρτυρίου» για 
να δεχθεί το ίδιο έργο με νέους πρωταγωνιστές στο ρόλο του «σωτήρα».

Επί προσωπικού

Προσωπικά εσείς θα δηλώσετε «παρών» στις επόμενες δημοτικές εκλογές;
Κ.Ρ.: «Όπως γνωρίζετε εμείς έχουμε μια διαφορετική λογική που προσεγγίζουμε 

τα πράγματα. Δεν μας κατευθύνει η προσωπική φιλοδοξία αλλά το καθήκον στο πλαί-
σιο ενός καταμερισμού δουλειάς, με βάση τον οποίο οι σύντροφοι και οι συναγωνι-
στές κρίνουν που ο καθένας μπορεί να προσφέρει καλύτερα. Το ζητούμενο λοιπόν για 
μας είναι τι θα κάνει η Λαϊκή Συσπείρωση για να πείσει για τη πολιτική της πρόταση 
ώστε σε τοπικό επίπεδο να παίρνει σάρκα και οστά η πρόταση της συμμαχίας όλων 
των δυνάμεων του λαού.

Κάτι τελευταίο. Ξέρω ότι δεν είναι ευχάριστο αλλά μπαίνω στον πειρασμό να σας 
ρωτήσω για τις επιθέσεις που δεχθήκατε εσείς προσωπικά αλλά και ο πολιτικός 
σας χώρος το τελευταίο διάστημα.

Κ.Ρ.: «Δεν είναι πρώτη φορά που κάποιοι προσπαθούν να πλήξουν το ΚΚΕ τοπικά 
ή πανελλαδικά ή στελέχη του με τέτοιο προβοκατόρικο τρόπο. Είμαστε μαθημένοι 
από αυτά. Σήμερα εγώ, αύριο κάποιος άλλος ή το κόμμα συνολικά.

Εμείς στους ανθρώπους του μόχθου και της εργασίας ένα ερώτημα απευθύνουμε:
Γιατί οι προβοκάτορες δεν εναντιώνονται με πολιτικά επιχειρήματα αλλά 

κτυπάνε σε προσωπικό επίπεδο με βρώμικο τρόπο, την στιγμή που η μπόχα 
της σαπίλας που ανέχονται ή που στηρίζουν τους φαντάζει ακριβό άρωμα;

Με τις επιθέσεις του παρελθόντος αποδείχτηκε ότι εκτελούσαν «συμβόλαιο». Ο 
χρόνος θα δείξει τις τωρινές τους προθέσεις και τον επίδοξο «εντολέα» της νέας επί-
θεσης. Να είναι σίγουροι πάντως αυτοί και τα όποια αφεντικά τους. Ο γκαιμπελισμός 
τους μας χαλυβδώνει περισσότερο και δεν μας τρέπει σε φυγή όπως θα ήθελαν.

Είμαστε εδώ και δίνουμε μια υπόσχεση στον Παριανό λαό: Θα αποκαλύ-
πτουμε τα σκοτεινά σχέδιά τους χωρίς να υπολογίζουμε κανένα πολιτικό ή 
προσωπικό κόστος. Αυτό κρατείστε το».

ΛΑΪΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

ΠΑΡΟΥ




