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Πανελλήνιο ενδιαφέρον για το Δεσποτικό 

Μεγάλη «ευκαιρία» 
για Πάρο και Αντίπαρο 

Ορκωμοσίες
Πραγματοποιήθηκαν την περασμένη εβδομάδα οι 

ορκωμοσίες των δημοτικών συμβούλων Πάρου και 
Αντιπάρου, καθώς και των περιφερειακών συμβούλων 
Νοτίου Αιγαίου. » σελ. 13

ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ 
κ. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ
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ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Ραγκούση Νάντια-Smile, Καραγιώργος Αθανάσιος (περιφερειακός), Μπιζά 
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ΣΑ: Σαραντινού Μαργαρίτα, Αριανούτσου Ιωάννα «Σαΐτα», Σ/Μ Σπυριδούλα, Αρτοποιείο 

Μαργαρίτη, Αρτοποιείο Μπατίστα, Αρτοποιείο Τσουνάκη, Αρτοποιείο Ι.Χασιώτη «Η παρά-
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δοση, Σ/Μ Ανδρέας Καβάλης | ΜΑΡΜΑΡΑ: Φούρνος Χ. Ζουμή | ΜΑΡΠΗΣΣΑ: Ζαχαρο-

πλαστείο Νικήτας, Σ/Μ Μαρινόπουλος, φούρνος «Δήμητρα» | Π.ΛΙΒΑΔΙ: καφέ «Σουαρέ» 

| ΔΡΥΟΣ: Σ/Μ Ανουσάκης | ΑΛΥΚΗ: Σ/Μ Παρούσης, Νικολέτα Χανιώτη, Τσαντουλή Μ., 

Παραδοσιακός Φούρνος της Αγκαιριάς | ΑΣΠΡΟ ΧΩΡΙΟ: Στάσεις ΚΤΕΛ | ΚΩΣΤΟΣ: 
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Μαριάνος, Φούρνος Ραγκούση

Έτος 70ο, Νέα Περίοδος, Έτος ίδρυσης 1945
Κωδικός Εντύπου 3233, Αρ.Φύλλου 310
Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος
Ιδιοκτήτης: Ραγκούσης Νικόλαος
Εκδότης-Διευθυντής: Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης
Αρχισυνταξία: Δημήτρης Μπελέγρης
Εμπορικό τμήμα-Διαφήμιση: Έλλη Ραγκούση
Σχεδιασμός:  - Νάντια Ραγκούση 

■ Πάρτι
Καλά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κάποιοι κο-

κορεύονται για το πάρτι που στήθηκε την περασμένη 
Κυριακή, στην ορκωμοσία της νέας δημοτικής αρχής 
στην Αγία Άννα. Πάρτι τρελό που άξιζε όλα τα λεφτά 
του ήταν αυτό που έγινε στη Βουλή με την ορκωμοσία 
της νέας βουλευτή Χίου, κ. Μαρίας Σταυρινούδη. Η κ. 
Σταυρινούδη, που ελέω καραμπόλας δύο άλλων βου-
λευτών της ΝΔ, με κάτι λιγότερα από 300 ψηφαλά-
κια ορκίστηκε θεματοφύλακας του έθνους και έσκασε 
μύτη με ένα αβυσσαλέο ντεκολτέ για να ορκιστεί. Ο 
παπάς έχασε τα λόγια του και ο πρόεδρος της Βουλής 
μονολογούσε «Παναγία μου!». Ε ρε κάτι πράγματα που 
βγάζει η Χίος.

■ (Μ)παόκια!
Αν δείτε καμιά σημαία του ΠΑΟΚ να κυματίζει τις 

επόμενες μέρες έξω από την ΚΔΕΠΑΠ, μην παραξε-
νευτείτε. Στην ΚΔΕΠΑΠ μαζεύτηκαν όλα τα (Μ)παόκια. 
Με το νέο πρόεδρο Θ. Μαρινόπουλο και τους Σήφη 
και Λευτέρη. Μέχρι δηλαδή, που στις συνεδριάσεις του 
οργάνου θα έχουμε ανάλυση για την ομάδα του Ιβάν 
Σαββίδη.

■ Συλλεκτικές
Την περασμένη βδομάδα, ορκίστηκε στη Σύρο, η νέα 

Περιφερειακή αρχή. Η Σύρος είναι η έδρα της Περι-
φέρειας, αλλά ως γνωστό ο προηγούμενος Περιφε-
ρειάρχης κ. Γ. Μαχαιρίδης, κατοικοέδρευε στη Ρόδο. 
Έκανε βέβαια και 4-5 συνεδριάσεις στη Σύρο. Κάτι μου 
λέει ότι το νέο Περιφερειάρχη, κ. Χατζημάρκο, στην 
έδρα της Περιφέρειας, θα τον δούμε ακόμα λιγότερες 
φορές. Έτσι, μάλλον, ως συλλεκτικές είναι οι φωτο-
γραφίες από τη Σύρο κατά την ορκωμοσία.

■ 46%
Σαν να μην μου ακούγεται καλό αυτό το 46% έκ-

πτωση, που πρόσφερε η εταιρεία που πήρε το έργο 
για το κλειστό γυμναστήριο στη Μάρπησσα. Τρεχά-
ματα θα έχουμε, αφού όσες εταιρείες πρόσφεραν για 
έργο μεγάλη έκπτωση, στη συνέχεια πρόβαλλαν διά-
φορες αξιώσεις και παρουσίαζαν καθυστερήσεις.

■ Face control
Οι φήμες που θέλουν να εγκαθίσταται έξω από το 

γραφείο δημάρχου, bodyguard, για face control, όλων 
όσοι θέλουν να επισκεφθούν τον κ. Μ. Κωβαίο, δεν 
ευσταθούν. Οι φήμες λέγεται πως ξεκίνησαν από σκο-
τεινούς κύκλους του τοπικού (Τ)ΣΥΡΙΖΑ.

■ L’ HUMANITE
Πρώτη μούρη στο Καβούρι, ο Παριανός blogger, 

Νίκος Κολλάρος. Μίλησε στη Γαλλική εφημερίδα «L’ 
HUMANITE», για τον αγώνα των Παριανών, σχετικά 
με το ξεπούλημα ακτών και αιγιαλών, μέσω ΤΑΙΠΕΔ. 
Εμείς πάλι ούτε στην «Πράσινη» δεν μπορούμε να δώ-
σουμε μία συνέντευξη και να αναλύσουμε το τι περά-
σαμε την προηγούμενη βδομάδα στον αγώνα με τον 
Πανιώνιο, που είδαμε τα ραδίκια ανάποδα στο 90ο 
λεπτό.

■ Γραβάτα
Φαίνεται πως η αντιπολίτευση του δήμου Πάρου 

ευθυγραμμίζεται. Έτσι, τις προάλλες στην ορκωμοσία, 

ο νέος δήμαρχος, κ. Μ. Κωβαίος, έσκασε μύτη με γα-
λάζια γραβάτα, ενώ οι τρεις της αντιπολίτευσης (Βλα-
χογιάννης, Σαρρής, Ροκονίδας), ήταν χωρίς γραβάτα. 
Σημειολογικά κάτι λέει αυτό.

■ Λούης
Αχ, που είναι εκείνες οι καλές μέρες που έσκαγε 

μύτη ο Λούης στις εκδηλώσεις με τις φοβερές του 
γραβάτες. Εκείνες… που ήταν ίδιο χρώμα και σχέδιο με 
το τραπεζομάντιλο της κουζίνας του.

■ Αντίπαρος
Στην ορκωμοσία της Αντιπάρου πάντως, ο νέος 

δήμαρχος, Τ. Φαρούπος, έσκασε μύτη με κατακόκκι-
νη γραβάτα. Μόνο… που είχε αποτύχει εντελώς στον 
κόμπο. Ο κόμπος θύμιζε δέσιμο σχοινιού βάρκας στο 
λιμάνι!

■ Σεμέν
Το πιο ωραίο στην ορκωμοσία της Αντιπάρου ήταν 

το σεμεδάκι που είχαν βάλει για το Ευαγγέλιο. Δίχως 
υπερβολή το «σεμεδάκι» είχε τις διαστάσεις κουρτίνας! 
Είναι large εκεί στην Αντίπαρο. Τι να κάνουμε τώρα;

■ Υδροπλάνα
Όταν πριν 2 μήνες περίπου η Φ.τΠ. έγραψε σε 

πρωτοσέλιδο δημοσίευμά της για την έλευση των 
υδροπλάνων και στις Κυκλάδες, πολλοί «ξερόλες» 
λοιδόρησαν το θέμα. Από δελτίο τύπου της εταιρείας 
«Υδροπλάνα Ελλάδας», αντιγράφουμε: «Δημιουργία 2 
υδατοδρομίων στην Σύρο, ένα κύριο στην Ερμούπολη 
και ένα δευτερεύων στον Φοίνικα, Δημιουργία περι-
φερειακού υδατοδρομίου 1-2 θέσεων υδροπλάνων 

στην Σέριφο, Δημιουργία περιφερειακού υδατοδρο-
μίου 1-2 θέσεων υδροπλάνων στην Κέα, Δημιουργία 
περιφερειακού υδατοδρομίου 1-2 θέσεων υδροπλά-
νων στην Κύθνο, Δημιουργία Τεχνικής Βάσης στην 
Ερμούπολη με δυνατότητα αξιοποίησης των εγκατα-
στάσεων των ναυπηγιών». Αυτά…

■ Υδροπλάνα 2
Σημειώνουμε ακόμα, ότι η εταιρεία «Ελληνικά Υδα-

τοδρόμια», έχει αναλάβει την αδειοδότηση 14 ακόμα 
υδατοδρομίων. (Κέρκυρας, Παξών, Ερείκουσας, Οθω-
νών, Πάτρας, Ρεθύμνου, Λαυρίου, Ηρακλείου, Λίμνης 
Βεγορίτιδας, Ραφήνας, Χερσονήσου, Σίφνου, Πόρου 
και Χανίων). Όλα τα υδατοδρόμια κατασκευάζονται σε 
χώρους που ανήκουν στα κατά τόπους Λιμενικά Τα-
μεία. Έχει πλάκα τώρα να θέλετε να μάθετε τι κάνει το 
δικό μας Λιμενικό Ταμείο και σε ποια φάση συζητήσε-
ων βρίσκεται. Έχετε χιούμορ τελικά… 

■ Τουρισμός
Μεγάλη αύξηση αφίξεων αποβιβασθέντων επιβα-

τών σημειώθηκε στην Πάρο, τον φετινό Αύγουστο. 
Οι επιβάτες που αποβιβάστηκαν στην Πάρο ήταν 
132.117. Δηλαδή, φθάσαμε φέτος σε επίπεδο προ 
μνημονίου, καθώς το 2011 είχαμε 114.938, το 2012 
είχαμε 100.539 και το 2013 είχαμε 96.968 αποβιβα-
σθέντες επιβάτες από τα πλοία. Η αλλαγή πλεύσης 
της Τουριστικής Επιτροπής, σε ό,τι αφορά την προβο-
λή του τουριστικού μας προϊόντος και οι προωθητικές 
ενέργειες μέσω επισκέψεων δημοσιογράφων και όχι 
τουριστικών εκθέσεων, δικαιώνει αν μη τι άλλο την 
απερχόμενη πρόεδρο κ. Μ. Χανιώτη. Ενέργειες που 
αμφισβητήθηκαν –μέχρι και προ ολίγων ημερών- από 
τους «επαΐοντες» του τουρισμού στην Πάρο, που πρω-
τοστατούσαν στο δημοτικό συμβούλιο καταψηφίζο-
ντας κάθε πρόταση της Τουριστικής Επιτροπής.

■ Αυθεντικοί
Χάνονται μία-μία οι αυθεντικές λαϊκές φωνές στο 

δημοτικό συμβούλιο. Αρχικά το 2010 του κ. Κώστα 
Χασούρη και στη συνέχεια το 2014 του κ. Παντελή 
Ρούσσου. Και οι δύο δίχως φτιασιδώματα στα λόγια 
τους εξέφραζαν τον πολίτη της διπλανής πόρτας.

■ Άσχετο
Τώρα που χωρίζει η Βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας, 

με τον Χουάν Κάρλος, θα επιστραφεί άραγε στη χώρα 
μας και η προίκα που είχε δώσει το Ελληνικό δημόσιο 
για το γάμο προ 52 ετών; Παιδί είμαι ερωτήσεις κάνω. 
Θυμίζω ότι η χώρα μας για το γάμο είχε δώσει ως 
προίκα το ιλιγγιώδες ποσό –για εκείνη την εποχή- των 
9 εκ. δραχμών. Χρήματα που έφθαναν τότε για να αγο-
ράσεις την Αθήνα και να πάρεις για ρέστα την Πάτρα…

■ Βελέτζειο
Ένας μεγαλόσχημος παράγοντας της τοπικής πολιτι-

κής ζωής ισχυρίζεται σε συνομιλίες του πως το υγειο-
νομικό αεροσκάφος δεν θα μπορεί να πετάει στο μέλ-
λον διότι στοιχίζει πολλά στο Δήμο. Έτσι, όπως λέει, 
θα οδηγηθούμε να δώσουμε το υγειονομικό αεροσκά-
φος σε ιδιωτική εταιρεία για να εκτελεί τις διακομιδές. 
Όλα καλά κύριε μεγαλόσχημε παράγοντα, μόνο που 
πρέπει να σας θυμίσουμε ότι το υγειονομικό αεροσκά-
φος είναι ιδιοκτησίας του Βελεντζείου Ιδρύματος και 
κανενός Δήμου…

φωνίες
του Δ.Μ.Μ.

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
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Απάντηση σε 
δημοσίευμα

«Κ. Διευθυντή 
 Η Εφημερίδα σας με πρωτοσέλιδο τίτλο «Γιατί δεν 

θέλει να απογραφεί το Πάρκο;» και δισέλιδη συνέχεια 
στο σαλόνι της, δημοσίευσε άρθρο του συνεργάτη σας 
κ. Δημήτρη Μπελέγρη, το οποίο παραπληροφορεί και 
παραβιάζει βάναυσα την δημοσιογραφική δεοντολο-
γία με σαφή στόχευση την συκοφαντική δυσφήμηση 
του Περιβαλλοντικού και Πολιτιστικού Πάρκου Πάρου.

Παρακαλούμε σύμφωνα με τον νόμο περί Τύπου να 
δημοσιεύσετε την απάντηση μας στην ίδια θέση.

 ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΟΥ Κ. ΜΠΕΛΕ-
ΓΡΗ 

 Γιατί, δεν θέλει να απογραφεί το Πάρκο; δηλώνει 
εμφατικά υπό μορφή δήθεν ερώτησης ο κ. Μπεγλέρης 

Εάν πράγματι ο κ. Μπεγλέρης ενδιαφερόταν για την 
αλήθεια και την έγκυρη πληροφόρηση του αναγνωστι-
κού κοινού της ΦτΠ, έστω και για ένα θέμα διαδικα-
στικό και όχι ουσιαστικό, όπως αυτό της απογραφής, 
όφειλε, να απευθύνει ερώτημα στη Διοίκηση του Πάρ-
κου όπως επιβάλει η στοιχειώδης δημοσιογραφική δε-
οντολογία. Τότε θα ενημερωνόταν ότι :

Η αλήθεια είναι ότι το Πάρκο απογράφηκε και το 
2013 και το 2014. 

Το 2013 το Πάρκο έστειλε την απογραφή του προ-
σωπικού και της μισθοδοσίας του όταν για πρώτη 
φορά ζητήθηκαν τα σχετικά στοιχεία σε όλα τα ΝΠΙΔ 
από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με σχετικό έγγραφο 
που επισυνάπτουμε προς δημοσίευση. Το 2013 απο-
γράφηκαν 31 εργαζόμενοι με δίμηνες συμβάσεις για 
την λειτουργία του Αναψυκτηρίου/παραλίας / Φεστι-
βάλ και κανένας μόνιμος υπάλληλος. 

Το 2014 επαναλήφθηκε το αίτημα απογραφής από 
το ίδιο Υπουργείο και παρόλο που ως καταληκτική 
ημερομηνία ήταν η 15η Ιουλίου, δηλαδή στη μέση της 
περιόδου λειτουργίας του Πάρκου, αποστείλαμε εγ-
γράφως την απογραφή για τις 28 δίμηνες προσλήψεις 
( το έγγραφο επισυνάπτεται προς δημοσίευση). 

 Μετά από αλλεπάλληλα άκαρπα τηλεφωνήματα σε 
διάφορες υπηρεσίες ενημερωθήκαμε ότι η διαδικασία 
άλλαξε και ότι πλέον δεν αρκεί η έγγραφη απογρα-
φή αλλά απαιτείται και ηλεκτρονική απογραφή μέσω 
υπευθύνου υπαλλήλου της Επιχείρησης, ο οποίος ως 
πρόσβαση στο σύστημα του Υπουργείου χρησιμοποιεί 
τον προσωπικό κωδικό του στο Taxis(!). Δεδομένου ότι 
δεν υπάρχει ούτε ένας μόνιμος υπάλληλος στο Πάρκο, 
μέλος του Δ.Σ δηλώθηκε ως υπεύθυνος και ανέλαβε 
την σχετική διαδικασία. 

Σε αυτή την ενδιάμεση χρονικά φάση όπου είχε προ-
ηγηθεί η έγγραφη απογραφή αλλά όχι η ηλεκτρονική, 
ο Υπουργός Εσωτερικών για τους όποιους δικούς του 
λόγους ανακοίνωσε τα ονόματα των ΝΠΙΔ της Αυτο-
διοίκησης που δεν απογράφηκαν με την ηλεκτρονική 
διαδικασία και ο κ. Μπεγλέρης ως έτοιμος από καιρό 
για ένα επουσιώδες διαδικαστικό ζήτημα ανέλαβε ερ-
γολαβικά να συκοφαντήσει το Πάρκο. 

 Άλλωστε όλα τα στοιχεία για το προσωπικό, υπάρ-
χουν στο Υπουργείο Εσωτερικών, δεδομένου ότι η 
Περιφέρεια Αιγαίου, που είναι βαθμίδα διοίκησης του 
Υπουργείου, εγκρίνει τις προσλήψεις του Πάρκου, τις 
δημοσιεύει στη Διαύγεια όπου και ξαναδημοσιεύονται 
ονομαστικά από το Πάρκο.

Αλλά και το ύψος του μισθού των διμηνιτών, καθο-
ρίζεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δημόσιο, και 
πληρώνεται μόνο μετά από έλεγχο της υπηρεσίας του 
Επιτρόπου στη Σύρου, αποκεντρωμένη Υπηρεσία του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Το ίδιο ισχύει και για όλες τις αποφάσεις του Δ.Σ., 
δηλαδή προσλήψεις προσωπικού, αμοιβές, προμή-
θειες, συμβάσεις με συνεργαζόμενους καλλιτέχνες, 
συμβάσεις συνεργασίας με ειδικούς επιστήμονες κλπ. 
αναρτώνται στη «Διαύγεια». Ακόμη και οι χορηγίες και 
δωρεές προς το Πάρκο ακολουθούν τις ίδιες διαδι-

κασίες. 
Ο κυβερνητικός στόχος της απογραφής γνωρίζουμε 

όλοι ότι αφορά στην μείωση των δημοσίων υπαλλή-
λων και των κρατικών ή δημοτικών δαπανών, λόγω 
μνημονίου. Το Πάρκο δεν μπορεί να «συνεισφέρει» 
σε αυτόν τον στόχο, διότι δεν διαθέτει κανένα μόνι-
μο υπάλληλο και δεν δαπανά κρατικούς ή δημοτικούς, 
ούτε κοινοτικούς πόρους, ο μισθός των εποχικών 
υπαλλήλων προέρχεται από ίδια έσοδα.

Ο κ. Μπεγλέρης αναμιγνύοντας στην συνέχεια πλη-
ροφορίες από άσχετες περιπτώσεις σκανδάλων και 
αδιαφανών προσπαθεί να δημιουργήσει εντυπώσεις 
για το Πάρκο, παραβιάζοντας έναν βασικό κανόνα της 
δημοσιογραφικής δεοντολογίας ότι ο τύπος οφείλει 
να μη δημοσιεύει παραπλανητικές, ή διαστρεβλωτικές 
της αλήθειας πληροφορίες ή σχόλια. Με την ίδια λο-
γική θα μπορούσε κανείς να αναφερθεί σε περιπτώ-
σεις διαπλοκής στον τύπο, δημοσιευμάτων επ΄ αμοιβή 
κ.λ.π, όλες τις γνωστές παθογένειες των ΜΜΕ. 

 
Τώρα για το κολοσσιαίο « ηθικό» απόφθεγμα που 

εγείρει ο κ. Μπεγλέρης ότι με χρήματα του Δήμου 
Πάρου, στήθηκε η επιχείρηση. Ακόμα και οι δανεισμοί 
γίνονται

με την εγγύηση του Δήμου Πάρου και ο χώρος που 
στεγάζεται το Πάρκο είναι δημοτική περιουσία. Η απά-
ντηση έρχεται μέσα από τα στοιχεία : 

Ο Δήμος ως μοναδικός μέτοχος της Δημοτικής Α.Ε. 
έχει συνεισφέρει μετοχικό κεφάλαιο 90.000 ευρώ για 
την επισκευή και την αισθητική αναβάθμιση του ανα-
ψυκτηρίου, το οποίο είχε εγκαταλειφθεί σε άθλια κα-
τάσταση ενώ ο περιβάλλων χώρος ήταν γεμάτος με 
χωματερές από ντενεκάκια και μπουκάλια. Η δαπάνη 
για τον εξοπλισμό του αναψυκτηρίου/παραλίας καλύ-
φθηκε από δάνειο 150.000 ευρώ της Δημοτικής Α.Ε., 
χωρίς εγγύηση του Δήμου, και εξυπηρετείται κανονικά 
από τα έσοδα του αναψυκτηρίου με χρόνο εξόφλησης 
το 2017. 

Με χορηγίες της Blue Star, των Ιδρυμάτων Λεβέντη, 
Μποδοσάκη, Νιάρχου, καθώς και δωρεές ιδιωτών και 
ίδια έσοδα κατασκευάστηκαν :

το υπαίθριο θέατρο Αρχίλοχος 700 θέσεων, όπου 
κάθε χρόνο φιλοξενείται, το Φεστιβάλ στο Πάρκο, που 
αναβαθμίζει πολιτιστικά την Πάρο, η πρωτοσέλιδη 
φωτογραφία του δημοσιεύματος αποτελεί απάντηση 
για την επιτυχία του 

ο πρώτος δημοτικός χώρος διαλέξεων και προβο-
λών, το Σινέ Έναστρον 100 θέσεων, όπου με ελεύθε-
ρη είσοδο γίνονται προβολές ποιοτικών ταινιών κάτω 
από τα άστρα 

το πρώτο οργανωμένο με χάρτη και σήμανση, δημο-
τικό δίκτυο μονοπατιών μήκους 7 χιλιομέτρων επισκέ-
ψιμο όλο το χρόνο 

 ο κεντρικός φωτισμός του Πάρκου με αυτόνομα 
φωτοβολταϊκά φωτιστικά 

Το πρώτο δημοτικό ιστορικό Μουσείο στην Πάρο, με 
την μετατροπή του κτιρίου των κελιών του Άϊ - Γιάννη 
Δέτη σε σύγχρονο Εκθεσιακό Χώρο για την φιλοξενία 
της Μόνιμης Έκθεσης για τα Ορλωφικά. Πρόκειται για 
έργο με πολλαπλή στόχευση, μεταξύ άλλων στηρίζει 
το άνοιγμα της Πάρου προς την αναδυόμενη ρωσική 
τουριστική αγορά. 

Τα έσοδα της Δημοτικής Α.Ε. που προέρχονται από 
το αναψυκτήριο και την παραλία επενδύονται σε μικρά 
έργα (π.χ. δίκτυο μονοπατιών 7 χιλιομέτρων με σή-
μανση και χάρτη), καλύπτουν τη συντήρηση των υπο-
δομών, την καθαριότητα των πολλών παραλιών του 
Πάρκου και τις οργανωτικές δαπάνες του Φεστιβάλ 
και των εκδηλώσεων άθλησης και οικολογίας. 

 Πέρα όμως από το μεγάλο έργο της, η Δημοτική 
Α.Ε., αντίθετα με τις εντυπώσεις που προσπαθεί να 
δημιουργήσει το δημοσίευμα, λειτουργεί στον τομέα 
της νομιμότητας και της διαφάνειας με υποδειγματικό 
τρόπο.

Οι προμήθειες της Εταιρείας για τη λειτουργία του 
αναψυκτηρίου γίνονται μέσω της διαγωνιστικής δια-
δικασίας που είναι ενιαία για όλες τις Υπηρεσίες και 
τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου και υπόκεινται στον 
έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου πέραν του ποσού 
των 5.000 ευρώ, 

Οι συμβάσεις απασχόλησης του προσωπικού είναι 
υπαλληλικής σχέσης δίμηνης διάρκειας, το μεγαλύτε-
ρο μέρος των εργαζομένων είναι νέοι από την Πάρο. 
Ελάχιστοι ελεύθεροι επαγγελματίες προσφέρουν εξει-
δικευμένο έργο με αμοιβές χαμηλού ύψους για το 
προσφερόμενο έργο. 

Η Δημοτική Α.Ε. είναι απολύτως συνεπής στις φο-
ρολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις της. Επίσης 
εφαρμόζει με συνέπεια και σεβασμό την Εργατική Νο-
μοθεσία. 

Η Δημοτική Α.Ε. εξυπηρετεί με απόλυτη συνέπεια το 
δάνειο το οποίο έλαβε, χωρίς την εγγύηση του Δήμου, 
το οποίο ήταν απαραίτητο για την άμεση λειτουργία 
του αναψυκτηρίου / παραλίας το 2009.

Η Δημοτική Α.Ε. έχει κατασκευάσει τα έργα, με το 
ελάχιστο δυνατό κόστος, πολύ χαμηλότερο από αυτό 
ενός δημοσίου ή ακόμα και ιδιωτικού έργου με δωρε-
άν προσφορά μελετών και χορηγίες. Τα σχετικά στοι-
χεία είναι στη διάθεση του καθενός ενδιαφερόμενου. 

Προκαλούμε τον οποιονδήποτε να δημοσιεύσει 
έστω και μια επιλήψιμη πράξη ή σπατάλη στην ήδη 
πενταετή λειτουργία της Δημοτικής Α.Ε. Όλες οι συ-
ναλλαγές είναι ανοιχτές και στη διάθεση του καθενός 
να τις ελέγξει.

Τα μέλη του Δ.Σ., δεν αμείβονται για τη συμμετοχή 
τους στις συνεδριάσεις και πολλοί από αυτούς εργά-
ζονται όλο το χρόνο εθελοντικά. 

Η μεγάλη μας απορία μας όμως ως προς το δημοσί-
ευμα είναι : Το μεγάλο σκάνδαλο στην Πάρο, που τα-
λαιπωρείται από τα κλασικά προβλήματα της Ελλάδας 
(φοροδιαφυγή, μαύρη εργασία, άρνηση καταβολής 
τελών και φόρων, κλπ), είναι 

η μη απογραφή της Δημοτικής Α.Ε. το οποίο η Φωνή 
της Πάρου ανέδειξε ως πρωτοσέλιδο; Είναι εύλογο 
να σκεφθεί κάποιος, ότι το συκοφαντικό πομπώδες 
δημοσίευμα για το Πάρκο συνιστούσε προειλημμένη 
απόφαση του κ. Μπελέγρη για λόγους που ο ίδιος 
γνωρίζει και που όπως συμβαίνει στην Ελλάδα κάποια 
στιγμή αποκαλύπτονται. Άλλωστε τον τελευταίο καιρό 
κυκλοφορούν επίδοξοι επιχειρηματίες που θέλουν να 
καρπωθούν τους υψηλής αισθητικής χώρους αναψυ-
χής που δημιούργησε το Πάρκο.

Ελισάβετ Παπαζώη 
Πρόεδρος Δ.Σ. Δημοτικής Α.Ε. Πάρκο Πάρου»
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Νέα αρχή, 
μεγάλες 
προσδοκίες

«Εγκαταστάθηκαν» και στους δυο δήμους 
οι νέες δημοτικές αρχές και ανέλαβαν και 
τυπικά την ευθύνη της τύχης των δυο νη-
σιών για τα επόμενα πέντε χρόνια.Τώρα που 
έσβησαν τα φώτα των τελετών και των πα-
νηγυριών και μετά τις ευχές όλων μας για 
την επιτυχία τους, επιστρέφουμε στην πραγ-
ματικότητα της καθημερινότητας, που είναι 
εκ των πραγμάτων δύσκολη.

Το ασφυκτικό οικονομικό περιβάλλον σε 
όλους τους Δήμους που έχει δημιουργηθεί 
ως συνέπεια της μνημονιακής πολιτικής με 
τις συνεχιζόμενες οικονομικές περικοπές 
προς την Τ.Α. αλλά και η δεινή οικονομικά 
θέση του πολίτη από τις συνεχής φοροε-
πιδρομές δημιουργούν ένα προβληματικό 
υπόβαθρο για την ανάπτυξη.

Επιπλέον, η κυβερνητική κατεύθυνση για 
τη δήθεν αυτοδυναμία της τοπικής αυτοδι-
οίκησης, χωρίς να εκχωρούνται και ανάλογοι 
οικονομικοί πόροι, σημαίνει ουσιαστικά νέα 
φορολογικά βάρη με τη μορφή των δημο-
τικών τελών ή όπως αλλιώς θα τα ονομάσουν. Αυτό σημαίνει ότι οι δημότες θα 
κλιθούν να πληρώσουν «το μάρμαρο» βάζοντας το χέρι και πάλι στη τσέπη. 

» Η αρχή της νέας δημοτικής περιόδου συμπίπτει με την έναρξη της νέας σχολικής 
περιόδου και αυτό θα είναι το πρώτο σοβαρό ζήτημα που θα πρέπει να αντιμε-
τωπιστεί. Πως θα χρηματοδοτηθούν οι σχολικές 
επιτροπές για τις λειτουργικές ανάγκες των σχο-
λείων; Πετρέλαιο θέρμανσης, γραφική ύλη, συ-
ντήρηση σχολείων κ.τ.λ. Πως θα αντιμετωπιστεί η 
έλλειψη των σχολικών τροχονόμων αφού η κυ-
βερνήτη κατάργησε τον θεσμό αυτόν;

» Το τέλος μιας πολύ καλής τουριστικής περι-
όδου δημιουργεί ελπίδες και αυτό επιφορτίζει με 
μεγαλύτερες ευθύνες. Προβάλλει η αναγκαιότη-
τα άμεσης και καλύτερα στοχευόμενης τουριστι-
κής πολιτικής που προφανώς θα στηρίζεται στην 
εφαρμογήπρογραμμάτων εφ’ όσον υπάρχουν. 
Όμως ο ανταγωνισμός της τουριστικής αγοράς επιβάλλει επιπλέον τη συνεχή προ-
σπάθεια για βελτίωση του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος. Γι’ αυτό οι υπο-
δομές των νησιών μας που είναι μέρος του πακέτου πρέπει να τύχουν του ανάλογου 
ενδιαφέροντος των νέων δημοτικών συμβουλίων άμεσα. 

» Η πίεση για να ολοκληρωθούν όλα τα απαραίτητα έργα ώστε να λειτουργήσει 
το συντομότερο το νέο αεροδρόμιο της Πάρου, πρέπει να γίνει καθημερινό μέλημα 
και των δυο δημάρχων πρωτίστως.

» Τα λιμενικά έργα που τόσα χρόνια που έχουν βαλτώσει πρέπει επιτέλους να 
πάρουν τον δρόμο της υλοποίησης τους. 

» Τα έργα αποχέτευσης επίσης, που πρέπει να ολοκληρωθούν και στα δυο νησιά 
είναι καθοριστικής σημασίας για να μπορούμε να αντεπεξέλθουμε στις αυξημένες 
ανάγκες της τουριστικής περιόδου και όχι μόνο. 

» Η στελέχωση του Κέντρου Υγείας είναι ζωτικής σημασίας για τον τόπο μας. Οι 
δήμαρχοι περιμένουμε να δείξουν τώρα στην πράξη πλέον τη δυναμική τους διεκ-

δικώντας τα αυτονόητα για το Κ.Υ. Πρέπει να δη-
μιουργηθουν άμεσα οι συνθήκες επαναφοράς του 
υγειονομικού αεροσκάφους στην υπηρεσία των 
Παριανών και των Αντιπαριωτών που άλλωστε 
το έχουν πληρώσει μαζί με το Βελέτζειο ίδρυμα, 
το οποίο δίνει λύση σωτηρίας για την ανθρώπινη 
ζωή όποτε παρίσταται ανάγκη (μην ξεχνούμε ότι 
έχει σώσει περίπου 800 ανθρώπινες ζωές). 

Αυτά τα μεγάλα ζητήματα που καλούνται να 
αντιμετωπίσουν οι νέες δημοτικές αρχές του τό-
που μαζί με την αντιμετώπιση των μικρών συσσω-

ρευμένων προβλημάτων της καθημερινότητας είναι αυτό που προαναφέρθηκε ως 
πολύ δύσκολη κατάσταση. Για όλα αυτά οι προσδοκίες όλων μας είναι πολύ μεγάλες 
και όπως είναι φυσικό όλοι περιμένουμε τα πρώτα δείγματα γραφής. Οι ανάγκες 
και η σπουδαιότητα των προβλημάτων δεν αφήνουν περιθώρια για εφησυχασμούς, 
ούτε για αναβλητικότητα ή για επιλογές «αλληλοεξυπηρέτησης» λίγων.

 Με το βλέμμα στο μέλλον, παρακολουθώντας το έργο των νέων, προχωράμε.

Λαουτάρης

Την Κυριακή οι νέοι πρόεδροι
Την Κυριακή 7/9/2014 θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του νέου δημοτικού συμ-

βουλίου Πάρου, όπου θα γίνει η εκλογή των νέων οργάνων του Δήμου μας.
Συγκεκριμένα, θα εκλεγούν ο πρόεδρος, αντιπρόεδρος και γραμματέας του δημο-

τικού συμβουλίου, τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, τα μέλη της Επιτροπής Ποι-
ότητας Ζωής και οι εκπρόσωποι του δημοτικού συμβουλίου στη γενική συνέλευση 
της Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου. Η συνεδρίαση θα ξεκινήσει στις 11 το πρωί. 

Επίσης την ίδια ώρα και μέρα στην Αντίπαρο θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση για 
την εκλογή προεδρίου και μελών Οικονομικής Επιτροπής

Συγχαρητήρια 
 Το Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών «το ιδιαίτερο» της Κατερίνας Μπαρμπαρίγου 

και του Νίκου Γαβαλλά, στη Νάουσα, συνεχίζοντας την επιτυχημένη του πορεία ση-
μείωσε ΚΑΙ φέτος 100% επιτυχία στις εξετάσεις του σχολικού έτους 2013-14.

Συγχαρητήρια στους:
Αρκουλή Μαρία, Βλάχου Κατερίνα, Dina Idris, Ελευσινιώτη Ελένη, Ζyberi Ylvi, Λια-

ράτσικα Δανάη, Μιχαλακόπουλο Παναγιώτη, Osoja Lorena, Πιερτζοβάνη Νίκο, Σιφ-
ναίο Σάββα, Σιφναίου Δανάη

Αναγγελίες γάμου 
Ο Μαριάνος Πιπίνος του Γεωργίου και της Χριστίνας, το γένος Πελέκη, που 

γεννήθηκε στην Αθήνα και διαμένει στην Αντίπαρο και η Ρούσσου Σουζάνα 
του Κολίτσα και της Σύλβια, το γένος Ντάβιτ, που γεννήθηκε στην Ρουμανία και 
διαμένει στην Αντίπαρο, πρόκειται να παντρευτούν τον Νοέμβριο στην Αντίπαρο.  

Ο Γιώργος Σαλτέρης του Μιχάλη και της Αντιγόνης Σαλτέρη και η Μαρία Αρ-
κουλή του Βονιφάτιου και της Πατρίσιας Αρκουλή, πρόκειται να παντρευτούν τον 
Σεπτέμβριο στην Πάρο, στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής στο Μαράθι. 

Κύριε αρχισυντάκτη,
σωστά δημοσιεύετε και την άλλη άποψη σχετικά με το πάρ-

κο Δήμου Πάρου, γιατί δεν έχετε να κρύψετε ή να φοβηθείτε 
τίποτα. Θα χρειαστεί ίσως σε επόμενη έκδοση να τεκμηρίω-
σετε τα ερωτήματά σας. Ο αναγνώστης πρέπει να γνωρίζει το 
ήθος και το ύφος του καθένα.

Λευκιανός

 στο στόχαστρο
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«Η Θεοτόκος στη ζωή 
της Εκκλησίας και τη 
συνείδηση των πιστών»
Του Σεβ. Μητροπολίτου Παροναξίας κ. Καλ-
λινίκου

Βρισκόμαστε ακόμη στον απόη-
χο της μεγάλης εορτής του Δεκα-
πενταυγούστου, κατά την οποία 
δεσπόζει το σε τοπικό αλλά και 
πανελλήνιο επίπεδο, το Ιερό και 
Πάνσεπτο Προσκύνημα της Πα-
ναγίας μας της Εκατονταπυλια-
νής, το οποίο για μια ακόμη φορά 
πανηγύρισε με κάθε λαμπρότητα 
την μνήμη Της, με επίκεντρο την 
περίπυστη και θαυματουργή Εικό-
να Της, που αποτελεί ιδιαίτερα για 
τους Παρίους, τη «Δόξα, το καύχη-
μα και το στήριγμα». 

Αυτό το γεγονός μας δίνει την 
αφορμή να κάνουμε μερικές σκέ-
ψεις, για την Σεπτή Μορφή της 
Παναγίας μας. 

Το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεο-
τόκου για την Ορθόδοξη Εκκλησία 
μας, αποτελεί αναμφίβολα ένα 
από τα σημαντικότερα πρόσωπα, 
καθώς συνέδραμε καταλυτικά με 
την παρουσία Tης, στην εκπλή-
ρωση του προαιώνιου σχεδίου του 
Θεού για την σωτηρία των ανθρώπων. 

Η Μαριάμ, η θυγατέρα του Ιωακείμ και της 
Άννας την οποία απέκτησαν ως εκπλήρωση της 
θερμής προσευχής και πίστης τους, υπήρξε εξ’ 
αρχής «σκεύος εκλογής» από τον Θεό, ο οποίος 
διέκρινε τα πάμπολλα χαρίσματα και τις αμέ-
τρητες αρετές Της, που την κατέστησαν το πλέ-
ον κατάλληλο «δοχείο» για να φιλοξενήσει στα 
σπλάχνα της το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας 
Τριάδος, τον Σωτήρα Χριστό! Αυτό το γεγονός 
την κατέστησε Μητέρα του Θεού- «Θεοτόκο» 
-αλλά και μητέρα ολόκληρου του ανθρώπινου 
γένους, καθώς με την γέννηση του Χριστού ανα-
γεννήθηκε ολόκληρη η ανθρωπότητα.

Μέσα από αυτή την πραγματικότητα πηγάζει 
η αυθόρμητη αγάπη και ευλάβεια των πιστών 
προς το πρόσωπο της Παναγίας μας. Η μορφή 
της κυριαρχεί συνεχώς στη ζωή και λατρεία της 

Εκκλησίας μας. Η τελευταία μεγάλη εορτή του 
εκκλησιαστικού έτους, είναι η εορτή της Κοιμή-
σεώς της την οποία πρόσφατα στις 15 Αυγού-
στου εορτάσαμε. Αλλά και η πρώτη μεγάλη 
εορτή, με την οποία ξεκινάει το εκκλησιαστικό 
έτος, είναι η εορτή της Γεννήσεώς της την οποία 
και θα εορτάσουμε στις 8 Σεπτεμβρίου. Ο εορτο-
λογικός κύκλος της Εκκλησίας μας ξεκινάει με 
την Γέννησή της Θεοτόκου και ολοκληρώνεται 
με την Κοίμηση της Θεοτόκου, πράγμα το οποίο 

βέβαια δεν είναι καθόλου τυχαίο καθώς στο 
πρόσωπο της Παναγίας αρχίζει η εκπλήρωση 
της σωτηρίας μας και στο πρόσωπό της ολοκλη-
ρώνεται, εφόσον η Θεοτόκος υπήρξε ο πρώτος 
άνθρωπος που μετά την Κοίμησή της ανελήφθη 
«εν σώματι» στον ουρανό και παρεδρεύει «εν 
σώματι» εκ δεξιών του Υιού και Θεού της, προ-
τυπώνοντας έτσι την δική μας «εν σώματι» πα-
ρουσία στη Βασιλεία του Θεού, μετά την κοινή 
ανάσταση και την Δευτέρα Παρουσία.

Στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας η Παναγία έχει 
την θέση που της αρμόζει, χωρίς καμία «έκπτω-
ση» αλλά και χωρίς καμία υπερβολή. Οι Πατέ-
ρες της Εκκλησίας αφειδώς εξυμνούν την Χάρη 
και τις αρετές της, διευκρινίζοντας όμως πάντο-
τε ότι η Θεοτόκος δεν έπαυσε ποτέ να είναι κα-
νονικός άνθρωπος που ήρθε στον κόσμο όπως 

όλοι οι άνθρωποι, έχοντας και εκείνη την ανά-
γκη της σωτηριώδους ενέργειας του Κυρίου της 
οποίας μεγαλοπρεπώς έγινε αποδέκτης. Ενώ 
όμως παραμένει κοινός άνθρωπος όπως προεί-
παμε, είναι ταυτόχρονα η «Κεχαριτωμένη» και 
η «Ευλογημένη εν γυναιξί», ιδιότητες τις οποίες 
δεν της τις απέδωσαν οι άνθρωποι αλλά ο ίδιος 
ο Θεός μέσω του απεσταλμένου Του Αρχαγγέ-
λου Γαβριήλ. Έτσι χωρίς να καταργείται η αν-
θρώπινη υπόστασή της, ο Θεός μας καθοδηγεί 

μέσω του Αρχαγγέλου να την προ-
σκυνούμε και να την τιμούμε με 
εντελώς ιδιαίτερο και ξεχωριστό 
τρόπο. Συνεπώς η Παναγία είναι 
φορέας ιδιαιτέρας χάριτος από 
τον Θεό και ως εκ τούτου έχει και 
τη μεγαλύτερη αγάπη και τη με-
γαλύτερη παρρησία ενώπιον του 
Θεού.

Αυτή την ιδιαίτερη αγάπη και 
παρρησία ενώπιον του Θεού, συ-
ναισθάνονται και αντιλαμβάνο-
νται οι πιστοί οι οποίοι πάντοτε 
προστρέχουν με μεγάλη πίστη και 
σεβασμό στη Χάρη Της, βέβαιοι 
ότι η Κυρία Θεοτόκος, η Πλατυτέ-
ρα των Ουρανών, η Φοβερά Προ-
στασία, θα ανταποκριθεί άμεσα 
στις θερμές προσευχές που Της 
απευθύνουν. Εξάλλου, τα αμέ-
τρητα προσωνύμια με τα οποία οι 
Χριστιανοί την προσφωνούν, είναι 
και η μεγαλύτερη απόδειξη ότι η 
Παναγία μας είναι ο δικός μας άν-
θρωπος, η Κυρά μας, η Μάνα μας!

Χωρίς αμφιβολία, η Παναγία μας είναι πάντο-
τε κοντά μας. Ιδιαίτερα στους δύσκολους και-
ρούς τους οποίους διανύουμε, η Θεοτόκος απο-
τελεί το στήριγμα, την ελπίδα, τη παρηγοριά 
μας. Οι αρετές της, ιδιαίτερα δε η υπακοή της 
στο θέλημα του Θεού, η ταπείνωση και η υπομο-
νή της, έρχονται να μας υποδείξουν τον τρόπο 
με τον οποίο θα αντιμετωπίσουμε και θα ξεπε-
ράσουμε τις δυσκολίες των καιρών, αφού μόνο 
αν επιστέψουμε με ταπείνωση στο θέλημα του 
Θεού και αντιμετωπίσουμε με υπομονή την δο-
κιμασία, θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε κάθε 
δυσκολία και να μετατρέψουμε την απόγνωση 
σε ελπίδα και την θλίψη σε ανείπωτη χαρά. Το 
μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να Την επι-
καλούμαστε πάντοτε. Ας έχουμε την ευχή και 
προστασία Της!

συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Περί 
πολιτικού 
όρκου

Έχω την τύχη το σπίτι μου να είναι σχεδόν μεσο-
τοιχία με το ναό του Ταξιάρχη στην Παροικιά. Έτσι, 
θέλω δε θέλω, ακούω κάθε λειτουργία που γίνεται 
εκεί.

Αυτό, το οποίο δεν έχω ακόμα συνηθίσει είναι ο 

ανατριχιαστικός ήχος (για μένα), της καμπάνας όταν 
χτυπάει για κάποιο θλιβερό γεγονός. 

Αυτόν τον ήχο δεν μπορώ να τον ξεπεράσω και 
κάθε φορά που ακούω το χτύπο με πιάνει μία ταρα-
χή. Το θέμα κάποια στιγμή το ανέφερα και σ’ έναν 
πνευματικό στη Μονή Ιβήρων του Αγίου Όρους, 
Όπως μου είπε είναι καλό, διότι έτσι αποκτούμε μνή-
μη θανάτου… Ομολογώ πως από τότε που μου δό-
θηκε αυτή η εξήγηση, το θέμα με φέρνει πιο κοντά 
στα ορθόδοξα μπερδέματά μου… Πιστεύω στη συ-
γκεκριμένη θρησκεία, καθώς έχω την άποψη ότι είναι 
ό,τι το πιο αναρχικό και ελεύθερο υπάρχει στη ζωή 
μας. Η ορθοδοξία δε σε παρακινεί ποτέ τι θα κάνεις, 
αλλά μόνο σου θέτει το ερώτημα αν αυτό που θα κά-
νεις θα ήθελες να συμβεί στον εαυτό σου. Από τους 
κολλυβάδες πατέρες της εκκλησίας (χάρη σ’ αυτούς 
η ορθοδοξία έμεινε σύγχρονη) έως τον Κοσμά Φλα-
μιάτο και τον πατρο-Κοσμά τον Αιτωλό, κανείς τους 
δε θέτει ζητήματα «πρέπει να κάνεις». 

Όλα τα παραπάνω τα αναφέρω για τα σχόλια που 
έγιναν κατά εκείνων που δε θέλησαν να ορκιστούν 
στην ορκωμοσία του δημοτικού συμβουλίου με θρη-
σκευτικό όρκο, αλλά προτίμησαν να ορκιστούν με 
πολιτικό όρκο.

Γράφτηκε έως ότι το έκαναν για να πουλήσουν 

«αριστεροφροσύνη». Μεταξύ μας τώρα, θεωρώ ότι 
δεν υπάρχει πιο αντιορθόδοξη στάση από το να ορ-
κίζεται κάποιος στο Ευαγγέλιο και να αναφέρει το 
όνομα του Θεού επί ματαίω. Σε κάποια δικαστήρια 
που βρέθηκα κατά καιρούς ως μάρτυρας αρνήθηκα 
να ορκιστώ στο Ευαγγέλιο και προτίμησα να ορκι-
στώ με πολιτικό όρκο. Και για όλους όσοι με γνωρί-
ζουν κατανοούν ότι αυτό δεν το έκανα για «αριστε-
ροφροσύνη». Έτσι, προσωπικά τάσσομαι –όποιος και 
αν είναι ο λόγος- με όλους εκείνους που προτιμούν 
να ορκιστούν ως δημοτικοί σύμβουλοι με πολιτικό 
όρκο και όχι με θρησκευτικό. Προφανώς βέβαια όσοι 
το έπραξαν αυτό, το έκαναν για δικούς τους λόγους 
(πιθανά και πολιτικούς), αλλά σε καμία περίπτωση 
δεν μπορούν να κατακριθούν που δεν προτίμησαν 
να πουλήσουν «ορθοδοξοφροσύνη» στους ψηφο-
φόρους τους.

Με κάθε τρόπο θέλω να εκφράσω τη συμπαρά-
στασή μου σε όλους όσοι έγιναν αντικείμενο (ειδικά 
σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης) αρνητικού σχολια-
σμού στην Πάρο, διότι προτίμησαν να ορκιστούν με 
τον τρόπο που επέλεξαν. Με φοβίζουν οι «μεγάλοι» 
σταυροί, όπως με φοβίζει και η υποκρισία κάποιων 
στο νησί μας. 
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Επιτυχόντες σε ΑΕΙ-ΤΕΙ
Ανακοινώθηκαν από τα λύκεια της Πάρου οι επιτυχόντες σε ΑΕΙ-ΤΕΙ για τη νέα 

σχολική περίοδο. Οι επιτυχόντες των σχολείων του νησιού μας είναι οι ακόλουθοι:

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΟΥ

ΑΚΑΛΕΣΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΖΑΚ του ΚΩΝ/ΝΟΥ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΧΑΝΙΑ)
ΑΛΙΠΡΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
ΑΛΙΦΙΕΡΗ ΜΑΡΙΝΑ του ΜΙΧΑΗΛ. ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε. 
(ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)
ΑΛΣΑΜΑΗΛ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ του ΣΑΜΙΡ 
ΙΩΑΝ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ)
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΒΑΣ. 
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 
(ΑΘΗΝΑ)
ΓΑΡΔΕΛΗ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚ. 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣ-
ΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ)
ΓΚΟΚΑ ΦΙΛΙΠΠΑ του ΑΛΕΞ. ΟΡΓΑ-
ΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
(ΑΘΗΝΑ)
ΔΡΑΓΑΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΔΗΜ. ΝΟ-
ΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΠΑΡΤΗ)
ΖΑΡΚΑΔΗ ΕΛΕΝΗ ΡΟΥΜΠΙΝΗ του 
ΠΑΝ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ)
ΚΑΛΑΚΩΝΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ του ΣΠ. 
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗ-
ΝΑ)
ΚΑΣΤΡΟΥΝΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΣΩΤ. ΜΑΙ-
ΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ)
ΚΟΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΧΑΝΙΑ)
ΚΡΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΑΤΡΑ)
ΛΑΜΠΡΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΤΩΝ. ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΛΕΙΒΑΔΑ ΗΡΑ της ΑΝΤΑΣ. ΧΗΜΕΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
ΛΕΧΟΥΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΥΛ. ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
ΛΙΑΚΟΥΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΓΕΩΡ. ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΜΑΟΥΝΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ του ΙΩΑΝ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
(ΡΟΔΟΣ)
ΜΑΡΙΝΑΤΟΥ ΚΑΛΥΨΩ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟ-
ΝΟΜΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 
ΜΑΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΧΡΗΣΤ. ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑ-
ΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΜΕΤΖΙΔΑΚΗ ΙΟΥΛΙΑ του ΧΡΗΣΤ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗ-
ΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΜΟΥΛΛΑΙ ΚΑΜΕΛΑ του ΦΕΡΝΤΙΝΑΝΤ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙ-
ΚΗΣΗΣ (ΧΙΟΣ)
ΜΠΙΖΑ ΧΑΡΙΣ του ΙΩΑΝ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥ-
ΜΝΟ)
ΜΠΙΝΤΙΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΜΙΧ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
ΝΓΚΕΛΕ ΙΩΑΝΝΑ του ΑΛΕΞ. ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙ-
ΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΡΑΜΑ)
ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ του ΙΩΑΝ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙ-
ΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΥ ΑΝΝΑ του ΠΕΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 
ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΜΙΧ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ)
ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του ΒΑΣΙΛ. ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΠΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΣΕΩΝ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ)
ΠΕΡΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΜΑΡΙΟΥ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙ-
ΣΑ) 
ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ του ΙΩΑΝ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΑΤΡΑ)
ΡΟΜΠΟΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΣΙΛΙΝΤΖΙΡΗ ΜΑΡΟΥΣΩ του ΧΡΗΣΤ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥ-
ΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
ΣΙΦΝΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΤΥΛ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)
ΣΙΦΝΑΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΔΗΜ. ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΔΗΜ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. 
(ΧΑΛΚΙΔΑ)
ΣΚΙΑΔΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΑΘΑΝ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΣΚΙΑΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΗΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
ΣΚΙΑΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΕΤΡΟΥ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΡΑ-
ΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΤΡΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Τ.Ε. (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΙΩΑΝ. ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΦΟΥΡΝΙΣΤΑΚΗ ΜΑΡΟΥΣΩ του ΧΡΗΣΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & 
ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΤΡΑ)
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΣΤ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. 
(ΛΑΜΙΑ)
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΝΝΑ ΣΙΜΟΝΕ του ΕΜ. ΦΥΣΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ).

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΑΛΙΠΡΑΝΤΗ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚ. ΦΥΣΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝ. ΔΑΣΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ)
ΑΛΙΦΙΕΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΧΡ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
(ΠΑΤΡΑ)

ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΠΑΝ. ΤΟΥ ΧΡ. ΠΟΛΙΤΙ-
ΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΤΡΙΚΑΛΑ)
ΑΡΙΑΝΟΥΤΣΟΣ ΔΗΜ. ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ. 
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΚΑΝΑΚΗ ΝΤΑΛΙΑΝΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓ. 
ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ-
ΝΤΟΣ (ΠΑΤΡΑ)
ΚΑΡΠΟΔΙΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕ-
ΩΡΓ. ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
ΚΕΦΑΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥ ΙΩ. ΓΕ-
ΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΚΕΦΑΛΑΣ ΧΡ. ΤΟΥ ΣΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΑΝΙΑ) 
ΚΟΡΤΙΑΝΟΣ ΑΠ. ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ. 
ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΚΟΡΤΙΑΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΤΟΥ ΕΜ. 
ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 
(ΑΘΗΝΑ)
ΚΥΔΩΝΙΕΩΣ ΚΩΝ/ΝΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥ-

ΡΟΥ. ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΛΟΥΚΗ ΜΑΡΟΥΣΩ ΤΟΥ ΧΡ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΜΑΘΙΕΛΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝ. ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΕΝ)
ΜΕΝΕΓΟΣ ΠΑΝ. ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ)
ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΓΟΥ ΖΑΝΕΤΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ ΑΙΚ. ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑ-
ΟΣ ΚΡΗΤΗΣ)
ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΘΕΣ-
ΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΠΟΥΛΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑ-
ΝΙΑ)
ΠΟΥΛΙΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗ-
ΝΑ)
ΠΟΥΤΡΟ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΝΤΕΡΙΜ. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
ΣΙΝΑ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΝΤΡΙΤΑΝ. ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
ΣΚΟΥΛΑΞΙΝΟΣ ΕΜ. ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ-
ΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΤΑΒΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗ-
ΝΑ)
ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΤΟΥ ΕΜ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
(ΑΘΗΝΑ) 
ΥΜΕΡΙ ΑΛΓΚΕΡΤ ΤΟΥ ΡΙΝΤΒΑΝ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ). 

ΕΠΑ.Λ. ΠΑΡΟΥ

ΓΑΒΑΛΛΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΡΟΖΑ του ΙΩΑΝΝΗ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙ-
ΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΧΑΛΚΙΔΑ) ΤΕΙ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΑΚΑΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΓΕΩΡ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙ-
ΚΩΝ (ΜΑΡΟΥΣΙ) ΑΣΠΑΙΤΕ
ΛΕΚΑ ΚΛΕΑ του ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) - 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΕΙ 
ΠΕΙΡΑΙΑ
ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟ-
ΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΜΑΡΟΥΣΙ) 
- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΣΠΑΙΤΕ
ΜΠΟΥΡΝΑΤ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ του ΜΑΡΕΚ ΒΛΑΝΤΥΣΛΑΒ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. 
(ΣΕΡΡΕΣ) - ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 1. ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Τ.Ε.) ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. 
(ΠΑΤΡΑ) ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΚΙΑΔΑ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΧΑΛ-
ΚΙΔΑ) ΤΕΙ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ του ΛΟΥΚΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΟ-
ΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (Α.Σ.Τ.Ε.Α.Ν.) ΑΣΤΕ.
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Όταν έρθει η στιγμή να αποφασίσετε να εγγραφεί-
τε σε κάποιο κέντρο εκμάθησης ξένων γλωσσών θα 
πρέπει να κάνετε τα εξής σημαντικά βήματα για να 
αποφύγετε να χάσετε τον χρόνο σας αλλά και να ξο-
δέψετε άσκοπα τα χρήματα σας:

Α) Ρωτήστε σχετικά με τις σπουδές και την διδακτι-
κή εμπειρία του διδακτικού προσωπικού. 

Β) Ρωτήστε σχετικά με το σύνολο διδακτικών 
ωρών που σας προσφέρεται καθ’ όλη την διάρκεια 
του εκπαιδευτικού προγράμματος που σας ενδιαφέ-
ρει. Όσες πιο πολλές ώρες σας προσφέρονται τόσο 
περισσότερες είναι οι πιθανότητες σας να πετύχετε 
πιο σύντομα τους στόχους σας.

Γ) Ελέγξτε ποιό είναι το συνολικό κόστος των δι-
δάκτρων (αν πληρώνετε εγγραφή ξεχωριστά ή αν 
παρουσιάζεται ως «δωρεάν» ενώ είναι μέσα στο 
ποσό των διδάκτρων και αν πληρώνετε 8 μήνες δι-
δασκαλίας ή 9).

Δ) Μην ρωτάτε μόνο πόσο θα σας κοστίσει η δόση 
ανά μήνα καθώς μια σχετικά χαμηλή τιμή μπορεί να 
κρύβει περισσότερα προβλήματα από αυτά που φα-
ντάζεστε. Πολλές φορές ένα πρόγραμμα που εσείς 

θεωρείτε φθηνό μπορεί να αποδειχθεί πιο ακριβό αν 
οι συνολικές ώρες δεν είναι αρκετές με αποτέλεσμα 
η παράδοση της ύλης να γίνεται με τόσο γρήγορο 
ρυθμό με αποτέλεσμα να μην την αφομοιώσετε σω-
στά και να μην υπάρχουν περιθώρια για τις αναγκαί-
ες επαναλήψεις.

Ε) Ρωτήστε αν το πρόγραμμα σας περιλαμβά-
νει επιπλέον ώρες προετοιμασίας για τις εξετάσεις 
στις οποίες θα είστε υποψήφιος. Αν ναι, ρωτήστε αν 
υπάρχει επιπλέον κόστος από αυτό που καλείστε να 
πληρώσετε για το βασικό σας πρόγραμμα.

ΣΤ) Ζητήστε να παρακολουθήσετε κάποιο από τα 
πρώτα μαθήματα για να πάρετε μια γνώμη σχετικά 
με τον τρόπο διεξαγωγής τους και γιατί όχι συγκρί-
νετε μεταξύ διαφορετικών κέντρων.

Ζ) Ζητήστε να δείτε τα βιβλία με τα οποία θα δουλέ-

ψετε. Βεβαιωθείτε ότι θα φέρουν στην πρώτη σελίδα 
το επίπεδο για το οποίο θα εξεταστείτε (πχ. Β1, Β2) 
και όχι κάποιο κατώτερο από αυτό που εσείς θέλε-
τε. Επίσης σιγουρευτείτε ότι σε κάποιο από τα βιβλία 
υπάρχει το λεξιλόγιο οργανωμένο καθώς και βιβλίο 
γραμματικής για να εξοικονομήσετε χρόνο στο σπίτι. 
Όταν τα βιβλία στερούνται λεξιλογίου και κανόνων 
γραμματικής αναλυτικά, η μελέτη στο σπίτι μπορεί να 
γίνει ανυπόφορη και να κουραστείτε σύντομα.

Η) Ρωτήστε για τον αριθμό των ατόμων που θα 
απαρτίζουν το τμήμα σας και σιγουρευτείτε ότι ο 
χρόνος συμμετοχής σας δεν θα είναι περιορισμένος 
σε σχέση με τον αριθμό διδακτικών ωρών την εβδο-
μάδα. 

Θ) Μην έχετε σαν κύριο κριτήριο της τελικής σας 
επιλογής τις λίστες επιτυχιών ενός κέντρου ξένων 
γλωσσών καθώς αυτές πολλές φορές είναι προϊόν 
κατασκευής και εντυπωσιασμού βασισμένες σε μια 
στρατηγική marketing για να προσελκύσουν το κοι-
νό.

Ι) Μην εξοφλείτε προκαταβολικά το συνολικό πόσο 
των διδάκτρων σας καθώς σε περίπτωση ενδεχόμε-
νης διακοπής σπουδών  σας μπορεί να απολέσετε 
ένα μέρος ή ολόκληρο το πόσο.

Κ) Μην εμπιστεύεστε κέντρα ξένων γλωσσών που 
σας προσφέρουν απίστευτα αποτελέσματα σε σύ-
ντομο χρονικό διάστημα. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι 
προσπαθούν να σας υποσχεθούν αυτό που θέλετε 
να ακούσετε για να σας κάνουν πελάτες τους χωρίς 
να σέβονται τον χρόνο και τα χρήματα που θα διαθέ-
σετε. Θα διαπιστώσετε σύντομα ότι είναι εξαιρετικά 
δύσκολο να αφομοιωθεί μια γλώσσα σε πολύ μικρό 
χρονικό διάστημα.
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επιλογή
κέντρου ξένων 
γλωσσών

της Μαριλένας Τριανταφύλλου

ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Εγγραφές: 1 Σεπτεμβρίου
Έναρξη Μαθημάτων: 15 Σεπτεμβρίου

 30 χρόνια εμπειρίας στη διδασκαλία
 Masters δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Η.Π.Α.
 Μητρική γλώσσα είναι η αγγλική
 Επιτυχημένη προετοιμασία
        για όλες τις αναγνωρισμένες εξετάσεις
 Ολιγομελή τμήματα & Εξάσκηση με Η/Υ
 Εκπτώσεις σε όλα τα τμήματα & νηπιακά δωρεάν

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

και φέτος 100%
επιτυχία

στα αποτελέσματα

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΚΑ ∆ΩΜΑΤΙΑ!

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








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

ΜΕΘΟ∆ΙΚΟ
φ ρ ο ν τ ι σ τ ή ρ ι ο  µ έ σ η ς  ε κ π α ί δ ε υ σ η ς
ΜΕΘΟ∆ΙΚΟΜΕΘΟ∆ΙΚΟ
φ ρ ο ν τ ι σ τ ή ρ ι ο  µ έ σ η ς  ε κ π α ί δ ε υ σ η ςφ ρ ο ν τ ι σ τ ή ρ ι ο  µ έ σ η ς  ε κ π α ί δ ε υ σ η ςφ ρ ο ν τ ι σ τ ή ρ ι ο  µ έ σ η ς  ε κ π α ί δ ε υ σ η ς

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

Τηλ.: 22840 24082 | Fax: 22840 24042
info@worldstudies.gr |      WorldStudiesParos

Μαριλένα Τριανταφύλλου
Περιφερε ιακός Παροικ ίας-Πάρος

Αγγλικά| Γερµανικά | Ιταλικά | Γαλλικά

Εγγραφές από 25/8
11.00-14.00 & 18.00-21.00

Έναρξη µαθηµάτων 17 Σεπτεµβρίου

info@worldstudies.gr |      WorldStudiesParos
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Τι είναι η Ορθοδοντική

H ορθοδοντική είναι η ειδικότητα της οδοντιατρι-
κής, η οποία ασχολείται με τη διευθέτηση των δο-
ντιών στα οδοντικά τόξα και την καθοδήγηση των 
γνάθων σε αρμονικές θέσεις μεταξύ τους, στοχεύο-
ντας την αποκατάσταση της καλής λειτουργίας τού 
στόματος και της αισθητικής του προσώπου.

Κατάλληλη ηλικία

Η επίσημη οδηγία της Αμερικανικής Ομοσπονδί-
ας Ορθοδοντικών αναφέρει ότι κάθε παιδί πρέπει 
να ελέγχεται απ’ τον ειδικό Ορθοδοντικό για πρώτη 
φορά σε ηλικία 7 ετών. Αυτός θα κρίνει εάν υπάρχει 
πρόβλημα ή όχι και πότε είναι ο κατάλληλος χρόνος 
για την αντιμετώπισή του. Η άποψη ότι θα πρέπει να 
έχουν ανατείλει όλα τα μόνιμα δόντια για να γίνει 

έναρξη της ορθοδοντικής θεραπείας έχει κριθεί επι-
στημονικά ανεπαρκής και αβάσιμη.

Ορθοδοντικά προβλήματα

Υπάρχουν τρεις βασικοί τύποι:

Ο πρώτος τύπος είναι τα οδοντικά προβλήματα, 
όπου τα δόντια για διάφορες αιτίες δεν έχουν σω-

στές θέσεις στην οστική τους βάση, με αποτέλεσμα 
να εμφανίζονται συνωστισμένα, με διαστήματα ή 
στροφές. 

Ο δεύτερος τύπος είναι τα σκελετικά προβλήμα-
τα, όπου οι γνάθοι δεν έχουν αυξηθεί αρμονικά με-
ταξύ τους, με επίπτωση στη λειτουργία του στόματος 
και στην αισθητική του προσώπου. Στόχος της ορ-
θοδοντικής θεραπείας είναι η βελτίωση των θέσεων 
των δοντιών και η αρμονία του προσώπου.

Τέλος, στον τρίτο τύπο παρατηρείται συνδυασμός 
οδοντικών και σκελετικών προβλημάτων,τα οποία 
έχουν επίπτωση όχι μόνο στην περιοχή του στόμα-
τος, αλλά και στην εμφάνιση του προσώπου.

Τα ανωτέρω προβλήματα καλείται να λύσει μια 
σύγχρονη ορθοδοντική θεραπεία με τεχνικές κατάλ-
ληλες και αποτελεσματικούς μηχανισμούς για το ει-
δικό πρόβλημα κάθε παιδιού. 

Με ένα θεραπευτικό αποτέλεσμα υψηλού επιπέ-
δου από πλευράς υγείας, λειτουργίας και αισθητικής 
«αναλλοίωτο στο πέρασμα του χρόνου» είναι εύκολο 
να διαπιστώσουν στο μέλλον οι τωρινοί μικροί ασθε-
νείς και οι γονείς τους πως η ορθοδοντική δεν θερα-
πεύει μόνο χαμόγελα αλλά εν τέλει πρόσωπα !

γνωριμία με την 
Ορθοδοντική για
παιδιά του Σταύρου Κυριόπουλου,

ειδικού Ορθοδοντικού, DDS, DipOrth, MScOrth

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

ΕΜΠΟΡΙΟ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ

Η επιτυχία δεν είναι συµπτωµατική, είναι καρπός
έγκαιρης και σωστής προετοιµασίας !

Ολιγοµελή τµήµατα για µαθητές Γυµνασίου & Λυκείου

Έναρξη εγγραφών: 1 Σεπτεµβρίου (ώρες 19.00-20.00)
Έναρξη µαθηµάτων: 10 Σεπτεµβρίου

Έναρξη εγγραφών & µαθηµάτων: 1 Σεπτεµβρίου

Περιφερειακός Παροικίας | τηλ. 22840 22649 - 23920
κιν. 6945405315 | www.bizas.edu.gr

 Παροικία τηλ. 22840 25265 κιν. 6974 903604
Νάουσα τηλ. 22840 53550 

Νάντια Κωνσταντίνου
τηλ.: 22840 51171, 6974.602608

e-mail: language0lab@gmail.com
Περιφερειακός Νάουσας

ΕΓΓΡΑΦΕΣ: ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Πρωί 11:00 -13:00 | Απόγευµα 19:00 - 21:30
ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

κέντρο ξένων γλωσσών

www.olympusgymparos.gr

» Yoga & Zumba
για μικρούς και μεγάλους

» Pilates
» TRX

» Εναλλακτικές θεραπείες
» Σεμινάρια εσωτερικής αναζήτησης

» Προγράμματα φυσικής
κατάστασης για παιδιά
» Τοίχος αναρήχησης

για μικρά παιδιά
» Προγράμματα ομαδικά

για ηλικίες 60+

Καλή
σχολική χρονιά!

Είµαστε κοντά σας
µε σχολικά είδη

& παιχνίδια
σε πολύ προσιτές τιµές!

Είδη δώρων

Τουριστικά

Εποχιακά

Νέα διεύθυνση ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ 
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Παροικία Πάρου 84400
Τηλ: 22850 21900
Kιν: 694 5247841

Dr. Σταύρος Κυριόπουλος

PAROS SMILE CLINIC
«Νίκος Λιανόπουλος»
ΟΡΘΟ∆ΟΝΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΟΡΘΟ∆ΟΝΤΙΚΟΣ
DDS, DipOrth, MScOrth

Tel Aviv University

ηµερολόγια 2015
Επιλέξετε σήµερα µέσα από δεκάδες προτάσεις

το νέο σας ηµερολόγιο ή ελάτε να σχεδιάσουµε µαζί

τη δική σας µοναδική ιδέα! 

επιτραπέζια | τοίχου | ευρετήρια | καρτοθήκες | ατζέντες

Αγ.Ελένη, Παροικία (έναντι ΕΚΟ Σγαρδέλη)
τ: 22840 28025 & 53555

e: info@smileweb.grσχεδιασµός | εκτύπωση | internet | επιγραφές

η τέχνη του «διδάσκειν»
του Νικόλαου Γαβαλά, Masters Edu, University of West Florida, ΗΠΑ

Η εκπαίδευση μπορεί να είναι εγκεφαλικό παι-
χνίδι, υπόθεση του μυαλού. Αλλά η διδασκαλία  είναι 
υπόθεση της καρδιάς. Αν είστε σαν και μένα πιθα-
νότατα μπορείτε να σκεφτείτε έναν-δύο δασκάλους 
στη ζωή σας που άλλαξαν τον τρόπο που βλέπετε 
τον εαυτό σας και τον κόσμο και έτσι βοήθησαν να 
αλλάξετε το μέλλον σας 
.Εκείνοι οι «μάγοι» είναι 
αυτοί που μας προκαλούν 
, μας ενθαρρύνουν να 
ονειρευόμαστε και να πε-
τυχαίνουμε.

Η διδασκαλία είναι 
περισσότερο από ένα 
επάγγελμα. Είναι ευθύνη, 
μια από μεγαλύτερες ευ-
θύνες! Οι δάσκαλοι μας  
μυούν στα μυστήρια του 
κόσμου. Εκπαιδεύουν το 
μυαλό μας να εξερευνεί, 
να αμφισβητεί, να ανακα-
λύπτει. Βεβαιώνουν ότι η 
γνώση δεν είναι χαμένη ή 
ξεχασμένη αλλά αντίθετα 
περνάει στις επόμενες γε-
νιές και διαμορφώνει τη 
ζωή μας με ανεξάντλη-
τους τρόπους μέσα και έξω από την τάξη.

Αλλά η διδασκαλία δεν είναι εύκολη υπόθεση. Εί-
ναι μια μορφή τέχνης. Τέχνη που απαιτεί δεξιότητα, 
ευαισθησία, δημιουργικότητα και νοημοσύνη. Είτε η 
τάξη αποτελείται από 3 ή 300 μαθητές είναι σημα-
ντικό να είσαι όσο αποτελεσματικός και πετυχημένος 
δάσκαλος μπορείς και για χάρη της εκπαίδευσης των 
μαθητών και για χάρη της επαγγελματικής και προ-
σωπικής σου εξέλιξης.

Κινδυνεύοντας να υπερτονίσω το προφανές , οι 
σπουδαίοι δάσκαλοι πραγματικά αγαπούν τα παι-
διά. Αν δεν αγαπάς τα παιδιά δεν μπορεί να 
είσαι σπουδαίος δάσκαλος. Τελεία. Κινδυνεύο-
ντας πραγματικά να υπερτονίσω το προφανές , αν 
δεν αγαπάς τα παιδιά δεν θα έπρεπε να εί-

σαι στην εκπαίδευση. 
Οι σπουδαίοι δάσκαλοι 
είναι ειδικοί στη διαχεί-
ριση της τάξης. Καταλα-
βαίνουν τη σημασία της 
δομής. Τα σχέδια διαχεί-

ρισής τους αποτελούνται από ξεκάθαρους κανόνες 
οι οποίοι επιβάλλονται δίκαια, ήρεμα και με συνέπεια 
και από διαδικασίες οι οποίες εξασκούνται μέχρι να 
γίνουν ρουτίνα. Οι μαθητές ξέρουν τι να περιμένουν. 
Δεν υπάρχουν εκπλήξεις. Ο ι σπουδαίοι δάσκαλοι 

είναι έξυπνοι άνθρωποι που κατέχουν πλήρως το 
αντικείμενό τους. Ωστόσο αυτή η γνώση δεν τους 
κάνει αλαζόνες. Αντίθετα χρησιμοποιούν αυτή τη 
γνώση για να απλοποιήσουν ό,τι είναι περίπλοκο και 
να το προσαρμόσουν στις ατομικές ικανότητες των 
μαθητών τους. Οι σπουδαίοι δάσκαλοι κατανοούν 
ότι είναι ηθοποιοί στη σκηνή. Ναι, ηθοποιοί. Είναι 
καλλιτέχνες ικανοί να διασκεδάσουν , να αιχμα-
λωτίσουν και να ξετρελάνουν το κοινό τους κάθε 
μέρα. Ο ενθουσιασμός τους είναι μεταδοτικός και 
φέρονται σαν ο,τι διδάσκουν να είναι το αγαπημένο 
τους θέμα. Οι σπουδαίοι δάσκαλοι είναι θετικοί, ευ-
γενικοί, ευαίσθητοι και υπομονετικοί άνθρωποι. Δεν 
επιτρέπουν στους μαθητές τους να τους χειρίζονται. 
Οι ίδιοι χειρίζονται και την πιο προκλητική κατάσταση 

με ευαισθησία και επαγγελματισμό. Ποτέ δεν συμ-
βιβάζουν την αξιοπρέπεια κάποιου μαθητή. Οι 
σπουδαίοι δάσκαλοι ποτέ δεν επιτρέπουν στα προ-
σωπικά τους προβλήματα να « αιμορραγούν» στη δι-
δασκαλία τους. Με πιο απλά λόγια , δεν επιβάλλουν 
τη διάθεση τους στους μαθητές τους. Οι σπουδαίοι 
δάσκαλοι λύνουν προβλήματα. Δεν παίζουν το παιχνί-
δι του « ποιος φταίει» ούτε παριστάνουν τη στρουθο-
κάμηλο κρύβοντας το κεφάλι στην άμμο. Εντοπίζουν 
τα προβλήματα και αμέσως προσπαθούν να βρουν 
λύσεις. Οι σπουδαίοι δάσκαλοι έχουν αίσθηση 

του χιούμορ και τη 
μοιράζονται καθημε-
ρινά με τους μαθη-
τές τους. Οι σπουδαίοι 
δάσκαλοι συνεχώς μά-
χονται για να κάνουν τη 
μάθηση διασκεδαστική, 
μέσα στα πράγματα , εν-
διαφέρουσα, προκλητική 
και καθηλωτική. Στην 
τάξη των σπουδαίων 
δασκάλων οι μαθητές 
ενθαρρύνονται να αμ-
φισβητούν, να συζητούν, 
να προβάλλουν επιχει-
ρήματα, να πειραματίζο-
νται, να ανακαλύπτουν 
και να κάνουν πολ-
λά λάθη. Οι σπουδαίοι 
δάσκαλοι αναγνωρίζουν 
τη σπουδαιότητα του να 

δημιουργούν θετικές σχέσεις με τους μαθητές τους . 
Επενδύουν στην πίστη ότι για να διδάξεις ένα μαθητή 
πρέπει πρώτα να τον πλησιάσεις. Γι’ αυτό δημιουρ-
γούν προσωπικές σχέσεις. Οι σπουδαίοι δάσκαλοι 
έχουν μεγάλες προσδοκίες από όλους τους μαθητές 
και πιστεύουν πραγματικά ότι κάθε μαθητής μπο-
ρεί να τα καταφέρει. Οι σπουδαίοι δάσκαλοι δεν 
είναι τέλειοι δάσκαλοι. Όταν κάνουν λάθη συ-
μπεριφέρονται ως καλά πρότυπα και παραδέχονται 
τα λάθη τους ζητώντας και συγγνώμη αν χρειαστεί.  

Τελικά, οι σπουδαίοι δάσκαλοι είναι μερικοί από 
τους πιο αφοσιωμένους ανθρώπους που θα συνα-
ντήσεις ποτέ. Γι’ αυτούς η παραπάνω προσπάθεια 
είναι απλά προθέρμανση. Είναι αυτοί που πραγ-
ματικά κάνουν τη διαφορά στην εκπαίδευση.
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καταρρίπτοντας
τους μύθους γύρω από 
τη δυσλεξία

της Βαρβάρας Μπελεσιώτη, ψυχολόγου

Τα τελευταία χρόνια έχει εκδηλωθεί ιδιαίτερο ενδι-
αφέρον για τα χαρακτηριστικά και τους τρόπους απο-
τελεσματικής αντιμετώπισης της 
δυσλεξίας. Δυστυχώς, όμως, 
εξακολουθεί να υπάρχει ελλιπής 
ενηµέρωση σε γονείς και εκπαι-
δευτικούς, που έχει ως αποτέλε-
σμα τη δημιουργία και εδραίωση 
μιας σειράς από µύθους. 

Οι λανθασμένες αυτές αντι-
λήψεις εμποδίζουν την έγκυρη 
και έγκαιρη διάγνωση και αντι-
μετώπιση της δυσλεξίας, με 
αποτέλεσμα μακροπρόθεσμα να 
αυξάνει ο κίνδυνος εκδήλωσης 
δευτερογενών προβλημάτων. 
Έτσι, παράλληλα με τη δυσλεξία, το παιδί ενδέχεται 
να παρουσιάσει υπερευαισθησία στην κριτική, χαμηλή 
αυτοεκτίμηση, εύκολη αποθάρρυνση, καταθλιπτικά συ-
μπτώματα, άγχος και αρνητική στάση απέναντι στο σχο-
λείο και τη μάθηση. 

Μύθος Νο1 
«Το παιδί µε δυσλεξία έχει χαµηλό δείκτη νοη-

µοσύνης».
Για να διαγνωσθεί ένας μαθητής με δυσλεξία, απαι-

τείται να έχει φυσιολογική νοημοσύνη, να έχει, δηλαδή, 
δείκτη νοημοσύνης κοντά ή πάνω από το μέσο όρο σε 
σύγκριση με τους συνομηλίκους του. Αυτό σημαίνει ότι 
το δυσλεξικό παιδί, αν και διαθέτει φυσιολογική νοημο-
σύνη και θα έπρεπε να διακρίνεται στα σχολικά μαθή-
ματα, παρουσιάζει τελικά χαμηλή επίδοση.

Μύθος Νο2
«Όποιο παιδί παρουσιάζει µειωµένη σχολική επί-

δοση έχει δυσλεξία».
Ο όρος «δυσλεξία» χρησιμοποιείται για να περιγράψει 

τις μαθησιακές δυσκολίες μόνο στην ανάγνωση και ορ-
θογραφημένη. Δεν μπορούμε να μιλάμε για δυσλεξία, 
όταν η χαμηλή σχολική επίδοση αποδίδεται σε άλλους 
παράγοντες, όπως: περιορισμένη νοημοσύνη ή αναπτυ-
ξιακές διαταραχές, ψυχοσυναισθηματικά προβλήματα 
(π.χ. διαζύγιο ή θάνατος στην οικογένεια), που απορρο-
φούν την ενέργεια του παιδιού και αποσπούν την προ-
σοχή του από τις σχολικές υποχρεώσεις, προβλήματα 
συμπεριφοράς (π.χ. επιθετικότητα, εσωστρέφεια), διά-
σπαση προσοχής και υπερκινητικότητα, αισθητηριακά 
προβλήματα (π.χ. σωματική αναπηρία, περιορισμένη 
κ.τ.λ.), ελλιπείς ευκαιρίες για μάθηση από το οικογενει-
ακό και πολιτισμικό περιβάλλον.  

  
Μύθος Νο3
«Η δυσλεξία επηρεάζει τον προφορικό λόγο 

του παιδιού». 
Ο όρος «δυσλεξία» είναι αρκετά παρεξηγημένος, κα-

θώς μας δίνει την εντύπωση ότι αφορά κάποια διατα-
ραχή του λόγου και της ομιλίας. Στην πραγματικότητα, 
όμως, πρόκειται για διαταραχή του γραπτού λόγου, η 
οποία περιορίζει τις δεξιότητες που είναι αναγκαίες για 
την εκμάθηση της ανάγνωσης, της γραφής και της ορ-
θογραφίας. Γι’ αυτό το λόγο άλλωστε, η διάγνωση της 

δυσλεξίας πρέπει να δίνε-
ται προς το τέλος της Β’ 
Δημοτικού, όπου με βάση 
το σχολικό πρόγραμμα έχει 
ολοκληρωθεί η αυτοματο-
ποίηση των παραπάνω δε-
ξιοτήτων.

Ωστόσο, έχει βρεθεί ότι 
τυχόν προβλήματα στον 

προφορικό λόγο κατά την προσχολική ηλικία (π.χ. προ-

βλήματα στην άρθρωση) αποτελούν ενδείξεις για πι-
θανή εμφάνιση δυσλεξίας κατά τη σχολική ηλικία και 
για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο να αντιμετωπιστούν 
εγκαίρως.

Μύθος Νο4
«Το παιδί µε δυσλεξία είναι απλώς ένα τεµπέλι-

κο παιδί».
Πολλές φορές, έχουμε 

τη λανθασμένη εντύπωση 
πως το παιδί σκοπίμως κα-
θυστερεί να τελειώσει τις 
εργασίες του και ότι κάνει 
λάθη απροσεξίας. Στην 
πραγματικότητα, όμως, το 
δυσλεξικό παιδί αντιμετω-
πίζει πραγματικές δυσκο-
λίες στη μάθηση, που είναι 
εγγενείς και έχουν νευρο-
λογικό υπόβαθρο. Αυτές οι 
δυσκολίες ευθύνονται για 
τα «λάθη απροσεξίας» και 
εμποδίζουν σε τέτοιο βαθ-
μό τη γρήγορη και επιτυχή 
ολοκλήρωση των σχολι-
κών εργασιών, ώστε να 
χρειάζεται σαφώς περισ-
σότερο χρόνο σε σύγκριση 
με τους συνομηλίκους του.

Μύθος Νο5
«Το παιδί µε δυσλεξία 

δεν µπορεί να µάθει».
Το παιδί με δυσλεξία 

μπορεί να μάθει. Η διαφο-
ρά του από τα υπόλοιπα 
παιδιά έγκειται στο γεγο-
νός ότι μπορεί να μάθει 
μόνο μέσα από εναλλακτι-
κές μεθόδους (π.χ. πολυ-
αισθητηριακές). Μάλιστα, 
εάν εφαρμοστεί εγκαίρως 
ένα εξατομικευμένο πρό-
γραμμα παρέμβασης και 
διδαχθεί το παιδί πώς να 

χρησιμοποιεί πιο αποδοτικές στρατηγικές προσέγγι-
σης των σχολικών μαθημάτων, τότε έχει τη δυνατότητα 
να φτάσει ακόμα και σε υψηλό επίπεδο ακαδημαϊκών 
σπουδών, δεδομένης και της υψηλής του νοημοσύνης. 

Μύθος Νο6
«Η δυσλεξία θεραπεύεται».
Όσο κι αν κάτι τέτοιο θα ήταν το ιδανικό, στην πραγ-

ματικότητα πρόκειται για έναν μύθο, ο οποίος πηγάζει 
από τις διάφορες κατά καιρούς προτεινόμενες μεθό-

δους θεραπείας, από τις 
οποίες, όμως, δεν έχει 
ξεχωρίσει κάποια που να 
διαθέτει έγκυρη ερευνη-
τική τεκμηρίωση. 

Προς το παρόν, η επι-
στημονική κοινότητα 
μάλλον συναινεί στο ότι 
η δυσλεξία αποτελεί μια 
μόνιμη και διαρκή κατά-
σταση, η οποία, ναι μεν 
δεν μπορεί να αποκατα-
σταθεί  πλήρως, αλλά 
μπορεί να αντιμετωπι-
στεί αποτελεσματικά, 

ώστε να μην επιδρά αρνητικά στη ζωή του παιδιού. 
Το δυσλεξικό παιδί θα εξελιχθεί σε δυσλεξικό ενή-

λικα, αλλά με την εφαρμογή των κατάλληλων εκπαι-
δευτικών προγραμμάτων, οι ικανότητές του σαφώς και 
επιδέχονται βελτίωση. Επομένως, η έγκαιρη και έγκυρη 
διάγνωση και αντιμετώπιση της δυσλεξίας έχουν καθο-
ριστική σημασία για την εξέλιξη της διαταραχής. 

Τούρλος Μάρπησσας Πάρος 84 400 Τ.Θ. 23
Τηλ: 22840 41504 | fax: 22840 28662 | efar@hol.gr | www.efar.gr

Θήβα Βοιωτίας τηλ : 22620-89891

Πιστοποιηµένη ξυλεία, φύση και επιστήµη, µαζί .
Ένα υλικό, που δεν δηµιουργεί κανένα πρόβληµα στον άνθρωπο και στο περιβάλλον.

Μεγάλη αντοχή στο χρόνο:
50χρόνια εγγύηση  για χρήση εκτός εδάφους
25χρόνια εγγύηση  για χρήση εντός εδάφους

Aποκλειστική διάθεση για την Ελλάδα Κρητικός Εφαρµογές

Πελεκητά (τράβες) | ∆οκάρια | καδρόνια | Τάβλες | Μισόταβλες | Σκεπόξυλα | πάνελ | Ραµποτέ
deck | Πάτωµα | ∆οµικά στοιχεία µεγάλων διατοµών

Accoya woodΚρητικός
εφαρµογές
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
 & ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ∆ΑΣΟΣ, πω-
λούνται 3 σπίτια, 150 τµ το 
καθένα, µε 2 στρέµµατα µε 
πηγάδι. ∆ίνονται ξεχωριστά ή 
µαζί, 650.000 €. ∆ίνεται και 
µε ενοίκιο. Τηλ.: 6940622456 
(Vasil Konday) 

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, πω-
λείται σπίτι, 156 τµ, µε 740 τµ 
οικόπεδο, 200 µ από τη θά-
λασσα. 240.000 €. ∆ίνεται και 
µε ενοίκιο. Τηλ.: 6940622456 
(Vasil Konday) 

ΠΑΡΟΣ, από κατασκευ-
αστή λόγω ανάγκης,  
πωλούνται σε διάφορες το-
ποθεσίες σπίτια εξοχικά και 
εντός οικισµού  από 60 έως 
150 τµ σε τιµές κάτω του 
κόστους από 45.000€, πολύ 
µικρή προκαταβολή, πολλές 
δόσεις έναντι ενοικίου. www.
paroshomes.livadas.de 
Τηλ.: 6932285768

ΚΑΜΑΡΙ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ, πω-
λείται µονοκατοικία 100 τµ, 
2 Υ/∆, 2 µπάνια, σαλόνι µε 
τζάκι, καλοριφέρ, κτήµα 1650 
τµ µε 10 ελιές, αµπέλι, οπω-
ροφόρα, βεράντες, πέργολες. 
Τιµή 95.000€. Έκπτωση στα 
µετρητά, ευκολίες, ανταλλα-
γές δεκτές. Κατασκευαστής. 
Τηλ. 6932285768 

ΛΕΥΚΕΣ, πωλείται παλαιά κα-
τοικία,140 τµ, εντός οικισµού, 

µε θέα, µε 640 τµ οικόπεδο 
και πηγάδι, µε πρόσβαση σε 
κοινοτικό δρόµο. Τηλ.: 28733, 
6971962021, 6948511546

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ  
& ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ  

ΛΙΒΑ∆ΙΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, πω-
λείται οικόπεδο 330 τµ, µε 
την άδεια οικοδοµής. Τηλ.: 
6989871269

ΑΜΠΕΛΑΣ, πωλείται οικό-
πεδο 540 τµ, 100 µ από τη 
θάλασσα. Τηλ.: 6978235942 

ΑΛΥΚΗ, πωλείται αγρο-
τεµάχιο, 4,6 στρεµµάτων, 
πανοραµική θέα, πρόσβαση 
µε ασφαλτόδροµο, περίπου 
500 µ. από την παραλία. Τηλ.: 
6976407948, 6985963626

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

Ενοικιάζονται: ΠΑΡΟΙΚΙΑ 
(ΚΑΚΑΠΕΤΡΑ), διαµέρισµα 
70τ.µ., 260€. ΚΑΛΑΜΑΥ-
ΚΑ (ΠΕΤΑΛΟΥ∆ΕΣ), 70τ.µ., 
250€. ΈΛΗΤΑΣ, 65τ.µ. 300€. 
ΈΛΗΤΑΣ, 100τ.µ. 350€, 2Υ/∆, 
καλοριφέρ. ΑΛΥΚΗ, γκαρσο-
νιέρα, 120€, επιπλωµένα ή 
µη. Τηλ. 6932285768 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται δι-
αµέρισµα 52τµ, (2 δωµάτια, 
σαλόνι, τραπεζαρία, wc). Τηλ: 
6974491492 

ΚΩΣΤΟΣ, ενοικιάζεται ισό-
γειο 3άρι, µε τζάκι, αυτόνοµη 
θέρµανση, σκεπαστή βεράντα. 
Τηλ.: 6973086872

ΚΩΣΤΟΣ, 8 χιλ, ενοικιάζεται 
επιπλωµένη ανεξάρτητη ηλιό-
λουστη οικία 48 τµ, νεόδµητη, 
ένα υπνοδωµάτιο, καθιστικό, 
γκαράζ, βεράντες, ηλιακό. 
Κεντρική και απόκεντρη. Θέα 
βουνό, για όλο το χρόνο, 300 
€ / µήνα. Τηλ.: 6942036686

ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ενοικιά-

ζεται δυάρι, 52 τµ, 2ος 
όροφος, φρεσκοβαµµένο, µε 
ανακαινισµένο µπάνιο. Τηλ.: 
6977388828, 2284051274

3ο ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΠΑΡΟΙ-
ΚΙΑΣ-ΑΛΥΚΗΣ, πάνω στον 
κεντρικό δρόµο, ενοικιάζεται 
κατάστηµα νεόκτιστο, 250 
τµ. ισόγειο και 150 τµ. υπό-
γειο. Κατάλληλο για σούπερ 
µάρκετ. Με πάρκινγκ. Ενοι-
κιάζεται και τµηµατικά. Τηλ.: 
6977618527, 6978085886

ΣΩΤΗΡΕΣ (5-10’ από Πα-
ροικία), ενοικιάζεται ισόγεια 
κατοικία, 60 τµ, επιπλωµένη, 
µε ψυγείο, πλυντήριο ρούχων, 
air-condition, τζάκι, γκαράζ, 
ηλεκτρική κουζίνα, τηλεόρα-
ση. Με κήπο και απεριόριστη 
θέα. Τηλ.: 6974457463 

ΑΛΥΚΗ, ενοικιάζονται δυο 
καταστήµατα, 40 τµ έκα-
στο ή 80 τµ ενοποιηµένο. 20 
µέτρα από θάλασσα. Τηλ.: 
6945855167 

ΑΛΥΚΗ, ενοικιάζονται δυο δί-
χωρα διαµερίσµατα, 35 τµ και 
40 τµ, επιπλωµένα, πλήρως 
εξοπλισµένα, προσφάτως α-
νακαινισµένα, θέα θάλασσα. 
Προτιµούνται δάσκαλοι και 
καθηγητές. Τηλ.: 6945855167

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, (πάνω από το γυ-
µνάσιο), ενοικιάζεται τριάρι, 
90 τµ., µεγάλος ενιαίος χώρος 
σαλόνι-κουζίνα, 2 υπνοδω-
µάτια και αυτόνοµη θέρµανση. 
Τηλ.: 6946694400

ΠΑΡΑΣΠΟΡΟΣ, ενοικιάζεται 
δυάρι, πλήρως εξοπλισµένο, 
αυτόνοµη θέρµανση. Τηλ. : 
6976675669 

ΠΙΠΕΡΙ – ΠΑΛΙΟΜΥΛΟΣ, ε-
νοικιάζεται διαµέρισµα δυάρι, 
µε θέα θάλασσα (150 µέτρα 
απόσταση), 400 µέτρα από το 
κέντρο της Νάουσας. Ελεύθε-
ρο από 1η Οκτωβρίου. Τηλ.: 
6946378440 

ΜΑΡΜΑΡΑ, ενοικιάζεται 
διαµέρισµα 60 τµ, µε δυο 
κρεβατοκάµαρες, ένα µπάνιο, 
κουζίνα, σαλόνι, καλοριφέρ. 
Είναι όροφος, µπροστά και 
πίσω βεράντες. Τιµή 270,00 
ευρώ. Τηλ.: 6978126696, 
2284042642

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (ΛΕΙΒΑ∆ΙΑ), 
ενοικιάζεται ισόγειο 2άρι, 
επιπλωµένο, µε αυτονοµί-
α ∆ΕΗ και νερό. Για όλο το 
χρόνο. Τηλ.: 6977785214, 
2109631639

ΕΛΗΤΑΣ, ενοικιάζεται δυά-
ρι, επιπλωµένο, µε αυτόνοµη 
θέρµανση. Τηλ.: 2284022881

ΛΕΥΚΕΣ, ενοικιάζεται 
µονοκατοικία 40 τµ, επι-
πλωµένη. Τηλ.: 6986412252, 
6977851991

∆ΡΥΟΣ, ενοικιάζεται δί-
χωρη γκαρσονιέρα 35 τµ, 
επιπλωµένη, µε κήπο και air-
condition. Τηλ.: 6986412252, 
6977851991

ΒΙΛΑ 200 τµ ενοικιάζεται, 
µε ανεξάρτητο µπάνιο και 
σαλόνι, Οκτώβριο-Ιούνιο. Για 
πληροφορίες επικοινωνήστε 
στο 6944688586

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΖΗΤΗΣΗ  

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται, έως 28 
ετών, χωρίς υποχρεώσεις, 
για κατάστηµα που ανοίγει 
προσεχώς στην Παροικία (µε 
όλα 1 ευρώ). Οι ενδιαφερό-
µενοι παρακαλούνται όπως 
στείλουν βιογραφικό ή κάποια 
στοιχεία εγγράφως στο Fax: 
2155505944

ΕΜΠΕΙΡΗ ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζη-
τείται, από µικρό ξενοδοχείο 
στην Παροικία, µε προοπτι-
κή ΜΟΝΙΜΗΣ συνεργασίας. 
Συστάσεις απαραίτητες. Τηλ.: 
6936800000

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

ζητείται, µε οποιοδήποτε τίτ-
λο σπουδών, για εργασία 
γραφείου. Μισθός ικανοποιη-
τικός. Μοναδική προϋπόθεση 
να κατέχει απολυτήριο Λυκεί-
ου µε βαθµό 19,2 και πάνω. 
Πληροφορίες : homeparo@
otenet.gr 

ΈΜΠΕΙΡΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
ζητείται από εταιρία µε είδη 
σπιτιού και διακόσµησης, για 
πωλήσεις και γραµµατεια-
κή υποστήριξη. Απαραίτητη 
γνώση Αγγλικών και άριστη 
χρήση Η/Y. Βιογραφικά στο 
e-mail : rags2richesparos@
gmail.com

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ, ΚΑ-
ΘΗΓΗΤΡΙΑ, µε πλούσια 
διδακτική εµπειρία και συγ-
γραφική δραστηριότητα, 
παραδίδει µαθήµατα Α.Ο.Θ. – 
ΑΟ∆Ε (Μαθητές Γ’ Λυκείου). 
Τηλ.: 6979633553

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ µε 
πολυετή εµπειρία σε όλα τα 
επίπεδα παραδίδει µαθήµατα. 
Τηλ.: 6977646827 

GREEK LANGUAGE private 
or group lessons, in reasona-
ble prices. For further details 
please contact 6944688586 

Ι ∆ Ι Α Ι Τ Ε Ρ Α 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ πα-

ραδίδονται, σε λογικές τιµές. 
Για περισσότερες πληροφορί-
ες παρακαλώ επικοινωνήστε 
στο 6944688586

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ στην παραλία 
Παροικίας Πάρου πωλείται, 
σε λειτουργία, µε πλήρη ε-
ξοπλισµό. Τηλ.: 6946467908, 
2284024507

∆ΙΑΦΟΡΑ    

JEEP WRANGLER, πωλείται 
από ιδιώτη, 2.400 κυβικά, µο-
ντέλο ‘97, καλά συντηρηµένο, 
πράσινο µεταλλικό χρώµα, µε 
κουκούλα που αφαιρείται. Το 
αυτοκίνητο είναι στην Πάρο 
σε στεγασµένο πάρκιν.
Τιµή: 8.500 € (συζητήσιµη). 
Τηλ.: 6944906078

ΣΚΑΦΤΙΚΟ ΖΗΤΕΙΤΑΙ, µετα-
χειρισµένο, µάρκας HONDA 
από 610 και πάνω. Πληρωµή 
µετρητοίς. Τηλ.: 6945217465 

CONTAINER ΖΗΤΕΙΤΑΙ, 6 
ή 12 µέτρα, στην Πάρο. Τηλ.: 
6946102086 

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€

Λόγω αυξημένης ζήτησης
η Φ.τ.Π. κυκλοφορεί σε 5.000 φύλλα

η ηλεκτρονική σελίδα για υποψιασμένους πολίτεςΝάουσα | τηλ.: 22840 55444 & 55333 | www.diagnosiparou.gr

διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

Ο κ. Αναγνώστου Κωνσταντίνος MD Ορθοπαιδικός 
Χειρουργός, θα κάνει ιατρείο στη «διάγνωση»

∆ευτέρα έως Παρασκευή καθηµερινά: 9.00-14.00

Μετά τις 14.00 τα επείγοντα θα εξυπηρετούνται κατόπιν 
συνεννόησης µε το τηλεφωνικό µας κεντρο.

Νάουσα | τηλ.: 22840 55444 & 55333 | www.diagnosiparou.gr

διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

Η κ. Πεσιρίδου Ευτυχία,  πνευµονολόγος 
θα κάνει ιατρείο στη «διάγνωση»
κάθε  Παρασκευή 10.00-13.00

Νάουσα | τηλ.: 22840 55444 & 55333 | www.diagnosiparou.gr

διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

Ο κ. Πάντος Τριαντάφυλλος, παθολόγος
θα κάνει ιατρείο στη «διάγνωση»

κάθε ηµέρα  08:00-14:00 

Νάουσα | τηλ.: 22840 55444 & 55333 | www.diagnosiparou.gr

διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

Η κ. Κάπαρη Νικολίνα,  διατροφολόγος 
θα κάνει ιατρείο στη «διάγνωση»

κάθε  ∆ευτέρα 10.00-12.00

Νάουσα | τηλ.: 22840 55444 & 55333 | www.diagnosiparou.gr

διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

Η κ. Πατεράκη Ευστρατία MD MSc Χειρουργός 
Γυναικολόγος-Μαιευτήρας Συνεργάτης Ιασώ, Γαία, Ρέα, 

Λητώ, θα κάνει ιατρείο στη «διάγνωση»
Παρασκευή 12 Σεπτεµβρίου από 12.00-17.00
Σάββατο 13 Σεπτεµβρίου από 10.00-14.00Νάουσα | τηλ.: 22840 55444 & 55333 | www.diagnosiparou.gr

διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

Ο κ. Κωτάκος Χρήστος, καρδιολόγος, θα κάνει ιατρείο 
στη «διάγνωση»

Σάββατο 6 Σεπτεµβρίου 12:00-14:00
∆ευτέρα 8 Σεπτεµβρίου 10:00 - 15:00

Νάουσα | τηλ.: 22840 55444 & 55333 | www.diagnosiparou.gr

διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

Ο κ. Φαϊτατζιάδης ∆ηµήτρης, καρδιολόγος, θα κάνει 
ιατρείο στη «διάγνωση»

Σάββατο 20 Σεπτεµβρίου 9:00 - 14:00



www.fonitisparou.gr

Ορκωµοσίες
Πραγματοποιήθηκαν την περασμένη εβδομάδα οι ορκω-

μοσίες των δημοτικών συμβούλων Πάρου και Αντιπάρου, 
καθώς και των περιφερειακών συμβούλων Νοτίου Αιγαί-
ου.

Η ορκωμοσία των περιφερειακών συμβούλων πραγμα-
τοποιήθηκε στο θέατρο «Απόλλων», στην Ερμούπολη και 
χοροστάτησαν ο Μητροπολίτης Σύρου και ο Επίσκοπος 
της Καθολικής Εκκλησίας Σύρου. 

Παρευρέθηκαν γενικοί γραμματείς υπουργείων, ο βου-
λευτής ΣΥΡΙΖΑ, κ. Συρμαλένιος, δήμαρχοι από τα Δωδεκά-
νησα και από τις Κυκλάδες, κ.α.

Σε Πάρο και Αντίπαρο, οι ορκωμοσίες πραγματοποιή-
θηκαν χοροστατούντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη 
Παροναξίας, κ. Καλλίνικου, την Κυριακή 31 Αυγούστου. 
Και στις δύο εκδηλώσεις παραβρέθηκε αρκετός κόσμος, 
καθώς και ο νέος Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων, κ. Γεώρ-
γιος Λεονταρίτης, μαζί με το νέο Έπαρχο Πάρου, κ. Κώστα 
Μπιζά.

Με το φακό της Φωνής | 13
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Το γύρο όλων των ΜΜΕ της χώρας έκαναν τα νέα ευρήματα του Δεσποτικού 
και προκάλεσαν ποικίλα σχόλια σε επιστημονικούς κύκλους. Ακόμα, η Πάρος και η 
Αντίπαρος –μέσω των νέων ευρημάτων- αποκτούν ξεχωριστό ενδιαφέρον, καθώς 
τα νησιά μας δεν είναι μόνο τουριστικός προορισμός για τις ομορφιές τους, αλλά και 
ένας ξεχωριστός αρχαιολογικός προορισμός

Η συστηματική έρευνα των τελευταίων ετών από τον αρχαιολόγο Γ. Κουράγιο της 
ΚΑ’ ΕΠΚΑ, έχει αποκαλύψει ένα πλούσιο αρχαϊκό ιερό του Απόλλωνα. Η φετινή ανα-
σκαφική περίοδος στη θέση Μάντρα Δεσπο-
τικού, διήρκησε τέσσερις εβδομάδες, από 
10/6 έως 4/7/2014. Σ’ αυτή συμμετείχαν τα 
μέλη της επιστημονικής ομάδας της ανασκα-
φής, αρχαιολόγοι, αρχιτέκτονες, συντηρητές, 
γεωλόγοι και μεγάλος αριθμός εθελοντών 
προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών 
αρχαιολογίας από πανεπιστήμια της Ελλά-
δας, της Ιταλίας, της Αγγλίας και των ΗΠΑ. 

Οι έρευνες επικεντρώθηκαν στο τέμενος 
και στην περιοχή γύρω από αυτό, καθώς και 
στο νότιο συγκρότημα. Τα αποτελέσματα 
τους ήταν ιδιαίτερα σημαντικά και διαφωτι-
στικά για την τοπογραφία, την έκταση και τη 
χωροταξική οργάνωση του ιερού. 

Συγκεκριμένα, σε πολύ μικρή απόσταση, 
μόλις 2μ., νότια του ανατολικότερου δωμα-
τίου της νότιας στοάς του τεμένους αποκα-
λύφθηκε ένα νέο μεγάλο κτίριο, το Κτίριο 
Μ, το οποίο προστίθεται στα άλλα 12 κτίρια 
που έχουν αποκαλυφθεί από τις παλαιότε-
ρες έρευνες στο Δεσποτικό και στα 5 που 
έχουν εντοπιστεί στο νησάκι Τσιμηντήρι, το οποίο κατά τη αρχαϊκή περίοδο ήταν 
ενωμένο με το Δεσποτικό. Έχει ορατές διαστάσεις 15μ Χ 10,50μ. και προσανατο-
λισμό Α-Δ. Οι τοίχοι του σώζονται σε ύψος που κυμαίνεται από 0,30 έως 0,70μ. Η 
ανασκαφή του δεν ολοκληρώθηκε, αλλά έγινε σαφής η πολύπλοκη κάτοψή του με 
τουλάχιστον πέντε δωμάτια. Με βάση τα ευρήματα (μελαμβαφή αγγεία, λυχνάρια) 
χρονολογείται στην κλασική περίοδο. Ο εντοπισμός του κτιρίου, αφενός μαρτυρά τη 
συνεχή λειτουργία του ιερού και στους κλασικούς χρόνους και αφετέρου τη μεγάλη 
έκτασή του και τη πολύπλοκη χωροταξική οργάνωσή του, η οποία αντανακλά τη 
μεγάλης εμβέλειας φήμη του και την υψηλή επισκεψιμότητά του, τόσο στους αρχα-
ϊκούς όσο και τους κλασικούς χρόνους. 

Η ανασκαφή
Σε απόσταση 1μ. δυτικά του ναόσχημου κτιρίου Δ και του βόρειου τοίχου του 

περιβόλου του τεμένους συνεχίστηκε η ανασκαφή της εκτεταμένης απόθεσης αντι-
κειμένων που είχε διερευνηθεί το 2013 σε επιφάνεια διαστάσεων 5Χ5μ. και η οποία 
τελικά είχε πάχος 0,50μ. 

Μέσα σε μαλακή αργιλώδη επίχωση με αρκετή ποσότητα μαρμαρολατύπη βρέθη-
κε πληθώρα ευρημάτων, όπως αρχαϊκοί κέραμοι οροφής, πήλινα ακροκέραμα από 
την οροφή του κτιρίου, ειδώλια γυναικείων μορφών, ζωόμορφα ειδώλια, αγγεία 
σε σχήμα ταυροκεφαλής, λεοντοκεφαλής, περιστεριού και σειρήνας, διακοσμημέ-
να αγγεία παριανών εργαστηρίων, χάλκινα αντικείμενα και κοσμήματα, ενεπίγραφα 
όστρακα. Τα ευρήματα χρονολογούνται στον 6ο αι.π.Χ.-5ο αι.π.Χ. Η αποσπασματική 

κατάσταση διατήρησης των ευρημάτων, ο τρόπος που είχαν απορριφθεί και η γειτνί-
αση της απόθεσης στο κτίριο Δ μαρτυρούν πως η απόθεση δημιουργήθηκε βιαστικά 
μετά από κάποιου είδους ανακαίνιση και εκκαθάριση του κτιρίου. 

Στο εσωτερικό του προστώου του κτιρίου Δ βρέθηκε μεγάλη ποσότητα κεραμικής 
γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων. Το χρονολογικό εύρος των ευρημάτων (9ος-
6ος αι.π.Χ.) μαρτυρά την σχεδόν αδιάλειπτη λατρευτική δραστηριότητα στη θέση 
Μάντρα ήδη από την Γεωμετρική περίοδο.

Κατά τη διερεύνηση της περιοχής δυτικά 
του τραπεζιόσχημου κτιρίου, εντός του πε-
ριβόλου του Νοτίου Συγκροτήματος και κο-
ντά στο πηγάδι, ήρθαν στο φως πέντε ακόμη 
τοίχοι μεγάλου πλάτους (3,5 Χ 1μ.) που πι-
θανότατα λειτουργούσαν ως πάγκοι/θρανία. 
Στον ίδιο χώρο βρέθηκαν πέντε παράλληλες 
λιθόκτιστες κατασκευές κατασκευασμένες 
από κάθετες σχιστολιθικές πλάκες που η 
χρήση τους πιθανό να σχετίζεται με εργα-
στηριακές δραστηριότητες συνδεόμενες με 
το παρακείμενο πηγάδι. 

Πέραν των ανασκαφικών εργασιών, πραγ-
ματοποιήθηκαν εργασίες συντήρησης των 
τοιχοποϊιών της νότιας στοάς και του περι-
βόλου του τεμένους από τον συντηρητή της 
ΚΑ’ ΕΠΚΑ, κ. Κ. Αλεξίου, καθώς και εργασίες 
προετοιμασίας για την υλοποίηση της α’ φά-
σης της προμελέτης αναστήλωσης του ναού 
και του τελετουργικού εστιατορίου που τον 
Ιούνιο εγκρίθηκε από το ΚΑΣ και προβλέπει 
την συμπλήρωση του στυλοβάτη του εστια-

τορίου και τμήματος του στυλοβάτη του ναού, καθώς και τη συντήρηση και ανάταξη 
τοίχων.

Δηλώσεις Κουράγιου
Ο αρχαιολόγος κ. Γ. Κου-

ράγιος, απάντησε σε ερω-
τήματα που έθεσε η Φ.ΤΠ. 
σχετικά με τις έρευνες στο 
Δεσποτικό.

Στην ερώτηση: «Έπειτα 
από 17 χρόνια που ερευ-
νάτε το Δεσποτικό, ποια 
είναι η άποψή σας για το 
συγκεκριμένο χώρο. Μπο-
ρεί άραγε ο παραπάνω αρ-
χαιολογικός χώρος να μας 
εκπλήξει και στο μέλλον με 
νέα ευρήματα;», ο κ. Κου-
ράγιος απάντησε ως εξής:

«H πορεία των ερευνών 
τα τελευταία 17 χρόνια 
στο Δεσποτικό, μας έχει 

Πανελλήνιο ενδιαφέρον για το Δεσποτικό 

Μεγάλη «ευκαιρία» 
για Πάρο και Αντίπαρο 

«H πορεία των ερευνών 
τα τελευταία 17 χρόνια 
στο Δεσποτικό, μας έχει 
μάθει ότι το μικρό αυτό 

νησί κρύβει ακόμα 
μεγάλα μυστικά.»

Αναπαράσταση λατρευτικού κτιρίου
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μάθει ότι το μικρό αυτό νησί κρύβει ακόμα μεγάλα μυστικά. Σίγουρα το 1996 όταν 
πρωτοανέβηκα στη θέση Μάντρα και είδα τα μαρμάρινα μέλη διάσπαρτα γύρω 
από το μαντρί του βοσκού, κατάλαβα ότι κάτι σημαντικό πρόκειται να αποκαλυ-
φθεί, αλλά πραγματικά δεν περίμενα αυτό που τελικά ήρθε στο φως... Δηλαδή, ένα 
σπουδαίο ιερό του Απόλλωνα, με πλούτο αναθημάτων και χωροταξική οργάνωση 
που μπορεί να συγκριθεί μόνο με το ιερό της Δήλου! Ο χώρος δεν έχει σταματή-
σει να μας εκπλήσσει. Χαρακτηριστικά μόνο σας αναφέρω ότι από το 2001 έως 
σήμερα, σε κάθε ανασκαφική περίοδο έρχεται στο φως και ένα νέο κτίριο- όπως 
φέτος το Κτίριο Μ. 12 συνολικά κτίρια στο Δεσποτικό και άλλα 5 στο Τσιμηντήρι, 
που κατά την περίοδο λειτουργίας του ιερού ήταν ενωμένο με το Δεσποτικό. Αναμ-
φίβολα πρόκειται για ένα σπουδαίο κυκλαδικό ιερό που σύμφωνα με τα έως τώρα 
αρχαιολογικά και ιστορικά στοιχεία λειτουργούσε υπό την εποπτεία της ισχυρής 
αρχαϊκής πόλης της Πάρου.

Από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις που μας επεφύλαξε ο χώρος ήταν η αποκάλυ-
ψη το 2013 της πρωιμότερης φάσης χρήσης του ιερού! Ήρθε στο φως τμήμα 
του λατρευτικού κτίσματος της γεωμετρικής περιόδου που με βάση την κεραμεική 
λειτουργούσε από τον 9ο αι.π.Χ. (περίπου 850-800 π.Χ. και εξής), δηλαδή σχεδόν 
300-250 χρόνια πριν την ανέγερση του μνημειακού ναού και του τελετουργικού 
εστιατορίου, στο ίδιο ακριβώς σημείο. Μάλιστα, η μεγαλύτερη ποσότητα της κερα-
μεικής του 8ου αι.π.Χ. είναι παριανής προέλευσης. Επομένως, αυτή η ανακάλυψη 
είναι πολύ σημαντική, καθώς αποδεικνύεται μεν η συνεχής χρήση της θέσης, αλλά 
και η παριανή παρουσία ήδη από τη γεωμετρική εποχή! Άλλωστε, η γεωμετρική πε-
ρίοδος ήταν περίοδος ακμής για το νησί της Πάρου, όπως ξέρουμε από τα πλούσια 
ευρήματα του αρχαίου νεκροταφείου».

Η βοήθεια, η συνεργασία των νησιών
Στον κ. Κουράγιο, στη συνέχεια, η εφημερίδα μας έκανε τις ακόλουθες ερωτήσεις: 

«Σε όλα αυτά τα χρόνια των ερευνών σας τι βοήθεια υπήρξε -αν υπήρξε- από το 
επίσημο κράτος και τις τοπικές αρχές Πάρου και Αντιπάρου. Ακόμα, από την επόμενη 
χρονιά το Δεσποτικό θα είναι επισκέψιμο για το κοινό. Σε τι θα μπορούσε αυτό να 
βοηθήσει την τοπική οικονομία και φυσικά τον πολιτισμό των νησιών μας.

Ο κ. Γ. Κουράγιος, απάντησε ως εξής: «Όπως πολλές φορές έχω διευκρινίσει, η 
ανασκαφή στο Δεσποτικό και οι μελέτες αναστήλωσης και ανάδειξης του χώρου 

γίνονται χάρη στις χρηματοδοτήσεις ιδιωτικών φορέων, και θα ήθελα για ακόμα 
μία φορά να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου. 

Σημαντικοί χορηγοί της ανασκαφής είναι η Εθνική Τράπεζα (έως το 2008), το 
Ίδρυμα Ι. Λάτση, το Ίδρυμα Α&Π Κανελλοπούλου, το Ίδρυμα Α.Γ Λεβέντη, ο κ. Αθ. 
Μαρτίνος, αλλά και αρκετοί φίλοι της ανασκαφής. Από κρατικούς φορείς, σθενα-
ρός υποστηρικτής μας είναι το Υπουργείο Αιγαίου, εδώ και σχεδόν 15 χρόνια με 
ετήσιες χρηματοδοτήσεις. 

Από τα πρώτα χρόνια των ερευνών στο Δεσποτικό ήταν παρούσες οι τοπικές αρ-
χές και της Πάρου και της Αντιπάρου, ηθικά και υλικά και τους ευχαριστώ ιδιαιτέ-
ρως! Ωστόσο πιστεύω ότι υπάρχει δυνατότητα και στους δύο δήμους για πιο απο-
φασιστική συμμετοχή στην προώθηση του έργου της προστασίας και ανάδειξης 
του αρχαιολογικού χώρου στο ιερό. Πρέπει να κατανοήσουν οι τοπικές αρχές και 
φυσικά το σύνολο της κοινωνίας των δύο νησιών ότι το Δεσποτικό είναι σπουδαίο 
τοπόσημο, όχι μόνο λόγω της αδιαμφισβήτητης αρχαιολογικής αξίας του, αλλά 
και εξαιτίας της φυσικής ομορφιάς του που έχει μείνει σχεδόν αλώβητη από τον 
-συχνά καταστροφικό- σύγχρονο πολιτισμό. Με εξαίρεση την συχνά εκτός επιτρε-
πτών ορίων δραστηριότητα του βοσκού στο Δεσποτικό (άροση, εκχερσώσεις κλπ), 
στο νησί δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία άλλη επέμβαση. Φύση και ιστορία έχουν 
επιβιώσει μέσα στους αιώνες. Άρα, μιλάμε για έναν τόπο ελκυστικό από πολλές δι-
αφορετικές απόψεις. Αυτό μπορεί να δώσει τη δυνατότητα για την ανάπτυξη ήπιων 
και εναλλακτικών μορφών ποιοτικού τουρισμού, όπως ο πολιτιστικός τουρισμός 
που θα προσελκύσει ανθρώπους από όλο τον κόσμο με αγάπη για τη φύση και την 
ιστορία των Κυκλάδων. 

Νομίζω, ότι όλοι καταλαβαίνουμε πόσο μπορεί κάτι τέτοιο να ενισχύσει τις κοι-
νωνίες της Πάρου και της Αντιπάρου. Και μπορεί το ιερό στην αρχαιότητα να ήταν 
Παριανό, στη σύγχρονη εποχή όμως γεωγραφικά και διοικητικά υπάγεται στην 
Αντίπαρο. Είναι λοιπόν σαφές ότι ο αρχαιολογικός χώρος έχει ανάγκη τη στήριξη 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ νησιών και είναι ανάγκη να προχωρήσουν οι τοπικές αρχές από 
κοινού σε δράσεις υπέρ του χώρου. Μόνο με εποικοδομητική συνεργασία και ορ-
γανωμένες κινήσεις θα λυθούν σοβαρά ζητήματα που αφορούν το χώρο, όπως το 
ιδιοκτησιακό και οι χρηματοδοτήσεις. 

Να τονίσω σε αυτό το σημείο, ότι η ίδια αφύπνιση και ενεργή υποστήριξη είναι 
αναγκαία και για τις σημαντικότατες αρχαιότητες του νησιού της Πάρου».

Τρισδιάστατη αναπαράσταση του τεμένους
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18ο 
Πρωτάθλημα 
Κολύμβησης 
ΝΟΠ

Με επιτυχία διεξήχθη το 18ο Πρωτάθλημα Κολύμ-
βησης «Γεώργιος Π. Μπίσμπας», την Κυριακή 31 Αυ-
γούστου 2014, στις εγκαταστάσεις της κολύμβησης 
στη θέση «Καλακώνα».

Στους αγώνες έλαβαν μέρος περισσότεροι από 
70 αθλητές, ηλικίας από 4 μέχρι 14 ετών, οι οποίοι 
αγωνίστηκαν ανάλογα με την ηλικία τους σε συνο-
λικά 21 κατηγορίες. Στην τελευταία κατηγορία, «Δι-
άπλους από τις εγκαταστάσεις της κολύμβησης έως 
τα Λιβάδια μπροστά τον Ν.Ο.Π.», συμμετείχαν όσοι 
αθλητές ήθελαν. Από τους συμμετέχοντες βραβεύ-
τηκαν 60 παιδιά που πήραν θέσεις μεταλλίων ενώ όλα 
πήραν αναμνηστικά διπλώματα.

Σε σχετική ανακοίνωση ο ΝΟΠ σημειώνει: «[…] Οι 
προπονητές της κολύμβησης θέλουν να ευχαριστή-
σουν όλους τους γονείς που εμπιστεύτηκαν και φέτος 
τα παιδιά τους στα χέρια τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
ο όμιλος μας στα 20 χρόνια που λειτουργεί το τμήμα 
της κολύμβησης, έχει μάθει να κολυμπούν περισσό-
τερα από τρεις χιλιάδες παιδιά. Ο ΝΟΠ συνεχίζει τις 
προσπάθειες του προς κάθε κατεύθυνση για τη δη-
μιουργία κολυμβητηρίου. Επίσης, αξίζει ένα μεγάλο 
μπράβο στους προπονητές μας Παντελαίου Μαρία 
και Γαβαλά Χρήστο για την προσπάθεια που κατέβαλ-
λαν αλλά και για το αποτέλεσμα που είναι εξαίρετο».

 
Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής: 
ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 2 x 50m ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΜΕ 

ΣΑΝΙΔΑ 4 ΕΤΩΝ ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
1. ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΜΑΡΟΥΣΩ, ΚΑΝΑΡΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
2. ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ, ΤΣΟΥΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑ-

ΝΤΙΝΟΣ
3. ΚΑΛΤΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ, ΜΑΛΙΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-

ΝΟΣ
4. ΛΕΦΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΚΕΛΛΥ
   
ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 2 x 50m ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΜΕ 

ΣΑΝΙΔΑ 5 ΕΤΩΝ ΑΓΟΡΙΑ
1. ΜΠΙΛΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ, ΜΕΡΙΣΙΩΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
2. ΠΙΤΣΙΝΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΛΕΦΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
3. ΤΣΟΥΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ 

ΑΝΔΡΕΑΣ    
   
50m ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΜΕ ΣΑΝΙΔΑ 6 ΕΤΩΝ ΚΟ-

ΡΙΤΣΙΑ
1. ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
2. ΚΑΝΑΡΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
3. ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
   
100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ-ΥΠΤΙΟ ΜΕ ΣΑΝΙΔΑ 6,7 

ΕΤΩΝ ΑΓΟΡΙΑ
1. ΧΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
2. ΑΔΑΜ ΓΙΑΝΝΗΣ
3. ΣΚΙΑΔΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (Α.Ο.Π.)
4. ΜΗΤΣΑΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
5. ΣΙΓΑΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
6. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
   
ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 2 x 50m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 7 

ΕΤΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
1. ΜΑΥΡΗΔΟΥ ΛΗΔΑ, ΚΟΝΤΑΞΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 

(Α.Ο.Π.)
2. ΜΑΝΙΩΤΗ ΞΕΝΙΑ, ΛΕΙΒΑΔΑ ΑΘΗΝΑ
3. ΤΣΑΝΤΑΝΗ ΜΑΡΙΑΝΑ, ΑΡΓΥΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΑΤΟΜΙΚΟ 50m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 8,9 ΕΤΩΝ ΑΓΟ-
ΡΙΑ

1. ΜΠΡΟΥΞ ΙΩΣΗΦ (Α.Ο.Π.)
2. ΚΑΝΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
3. ΑΔΑΜ ΓΙΑΝΝΗΣ
   
100m ΥΠΤΙΟ-ΠΡΟΣΘΙΟ 7 ΕΤΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
1. ΜΑΝΙΩΤΗ ΞΕΝΙΑ
2. ΤΣΑΝΤΑΝΗ ΜΑΡΙΑΝΑ
3. ΜΑΥΡΗΔΟΥ ΛΗΔΑ
   
ΑΤΟΜΙΚΟ 50m ΥΠΤΙΟ 8,9 ΕΤΩΝ ΑΓΟΡΙΑ
1. ΜΠΡΟΥΞ ΙΩΣΗΦ
2. ΑΔΑΜ ΓΙΑΝΝΗΣ
3. ΚΑΝΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
   
50m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 8,9 ΕΤΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
1. ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
2. ΚΑΛΑΚΩΝΑ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ
3. ΑΡΓΥΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
4. ΡΟΥΣΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
   
50m ΠΡΟΣΘΙΟ 8,9 ΕΤΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
1. ΡΟΥΣΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
2. ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
3. ΚΑΛΑΚΩΝΑ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ
4. ΑΡΓΥΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
   
ΑΤΟΜΙΚΟ 50m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 10 ΕΤΩΝ ΑΓΟΡΙΑ
1. ΔΡΟΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
2. ΚΟΡΤΙΑΝΟΣ ΜΑΡΚΟΣ
3. ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
   
50m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 10 ΕΤΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
1. ΚΟΡΤΙΑΝΟΥ ΑΝΔΡΙΕΤΤΑ
2. ΜΑΛΤΖΗ ΗΛΕΚΤΡΑ
3. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
4. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΤΕΡΕΖΑ
   
ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 2 x 50m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 11 

ΕΤΩΝ ΑΓΟΡΙΑ
1. ΚΟΡΤΙΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΣΙΓΑΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
2. ΣΚΙΑΔΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (Α.Ο.Π.), ΑΡΓΥΡΟΣ ΛΕΥ-

ΤΕΡΗΣ
3. ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ (Α.Ο.Π.), ΜΑΝΙΩΤΗΣ 

ΠΑΥΛΟΣ
4. ΤΣΑΝΤΑΝΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ, ΔΡΟΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
   
ΑΤΟΜΙΚΟ 50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ 10,11 ΕΤΩΝ 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ
1. ΔΟΥΖΑ ΒΙΟΛΕΤΑ
2. ΒΕΝΤΟΥΡΗ ΤΑΝΙΑ
3. ΧΑΝΙΩΤΗ ΑΡΣΕΝΙΑ
4. ΚΟΡΤΙΑΝΟΥ ΑΝΔΡΙΕΤΤΑ

ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 2 x 50m ΠΡΟΣΘΙΟ 10,11 
ΕΤΩΝ ΑΓΟΡΙΑ

1. ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ (Α.Ο.Π.), ΜΑΝΙΩΤΗΣ 
ΠΑΥΛΟΣ

2. ΚΟΡΤΙΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΤΣΑΝΤΑΝΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣ-
ΚΟΣ

3. ΣΚΙΑΔΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (Α.Ο.Π.), ΣΙΓΑΛΑΣ ΜΙΧΑ-
ΛΗΣ

4. ΔΡΟΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΑΡΓΥΡΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
   
ΑΤΟΜΙΚΟ 100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 12,13 ΕΤΩΝ 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ
1. ΧΑΝΙΩΤΗ ΔΑΜΑΣΚΗΝΗ
2. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
3. ΔΕΣΥΛΛΑ ΜΑΝΤΑΛΕΝΑ
   
ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ 200m ΜΕΙΚΤΟ 10,11,12 

ΕΤΩΝ ΑΓΟΡΙΑ
1. ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
2. ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ (Α.Ο.Π.)
3. ΜΠΡΟΥΞ ΙΩΣΗΦ (Α.Ο.Π.)
   
ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ 200m ΜΕΙΚΤΟ 10,11,12,13 

ΕΤΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΑ/ΑΓΟΡΙΑ
1. ΔΟΥΖΑ ΒΙΟΛΕΤΑ (Α.Ο.Π.)
2. ΚΟΡΤΙΑΝΟΥ ΑΝΔΡΙΕΤΤΑ
3. ΜΑΛΤΖΗ ΗΛΕΚΤΡΑ
4. ΧΑΝΙΩΤΗ ΔΑΜΑΣΚΗΝΗ
   
ΑΤΟΜΙΚΟ 100m ΠΡΟΣΘΙΟ 10,11 ΕΤΩΝ ΚΟ-

ΡΙΤΣΙΑ
1. ΜΑΛΤΖΗ ΗΛΕΚΤΡΑ
2. ΚΟΡΤΙΑΝΟΥ ΑΝΔΡΙΕΤΤΑ
3. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
4. ΧΑΝΙΩΤΗ ΔΑΜΑΣΚΗΝΗ
 
ΑΤΟΜΙΚΟ 100m ΠΡΟΣΘΙΟ 12,13 ΕΤΩΝ ΚΟ-

ΡΙΤΣΙΑ
1. ΔΟΥΖΑ ΒΙΟΛΕΤΑ (Α.Ο.Π.)
2. ΒΕΝΤΟΥΡΗ ΤΑΝΙΑ
3. ΧΑΝΙΩΤΗ ΔΑΜΑΣΚΗΝΗ
4. ΔΕΣΥΛΛΑ ΜΑΝΤΑΛΕΝΑ
   
ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΙΑΠΛΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΓΟΡΙΑ 
1. ΚΟΡΤΙΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
2. ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ (Α.Ο.Π.)
3. ΣΚΙΑΔΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (Α.Ο.Π.)
3. ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
4. ΜΠΡΟΥΞ ΙΩΣΗΦ (Α.Ο.Π.)
5. ΔΡΟΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
   
ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΙΑΠΛΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
1. ΚΟΡΤΙΑΝΟΥ ΑΝΔΡΙΕΤΤΑ
2. ΔΟΥΖΑ ΒΙΟΛΕΤΑ (Α.Ο.Π.)
3. ΧΑΝΙΩΤΗ ΔΑΜΑΣΚΗΝΗ
4. ΧΑΝΙΩΤΗ ΑΡΣΕΝΙΑ
5. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ


