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Με τη συμμετοχή 14 κομμάτων και 5 συνασπισμών κομμάτων θα πραγματο-
ποιηθούν οι εθνικές εκλογές (οι τρίτες μαζί με το δημοψήφισμα), την Κυριακή 14 
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ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Ραγκούση Νάντια-Smile, Καραγιώργος Αθανάσιος (περιφερειακός), Μπιζά 
Ελένη (Αναγέννηση), Σ/Μ Market In (περιφερειακός), Σ/Μ Σιρόκο, Αρτόπολις, Πρατήριο 
άρτου Αλιπράντη, Καφέ Λάζος (εφορία), Περίπτερο ΟΤΕ, Καπούτσος (πλ. Ταξιαρχών), 
Mini Market Ζωοδ. Πηγή - Bidika Vangjel, Μίνι μάρκετ Ν. Παντελαίος (Χαρίκλεια), Mini 
Market Πανώριος, Πρακτορείο ΠΡΟΠΟ Αρσένη Σαρρή, Mini Market Μηνάς Καλακώνας 
| ΝΑΟΥΣΑ: Σαραντινού Μαργαρίτα, Αριανούτσου Ιωάννα «Σαΐτα», Σ/Μ Σπυριδούλα, Αρ-
τοποιείο Μαργαρίτη, Αρτοποιείο Μπατίστα, Αρτοποιείο Τσουνάκη, Αρτοποιείο Ι.Χασιώτη 
«Η παράδοση», Μπαρμπαρίγου Ευαγγελία χρωματοπωλείο, Σ/Μ Market In, «Ηλεκτρου-

δραυλική» Τσουνάκης Αντώνης | ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ: Αρτοποιείο Ραγκούση | ΥΣΤΕΡ-
ΝΙ: Ξυλόφουρνος | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ: Αρτοποιείο η Παράδοση, Σ/Μ Ανδρέας Καβάλης 

| ΜΑΡΜΑΡΑ: Φούρνος Χ. Ζουμή | ΜΑΡΠΗΣΣΑ: Ζαχαροπλαστείο Νικήτας, Σ/Μ Μα-

ρινόπουλος, φούρνος «Δήμητρα» | Π.ΛΙΒΑΔΙ: καφέ «Σουαρέ» | ΛΟΓΑΡΑΣ: Πρατήριο 

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

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

Τ.Ρούσσου | ΛΕΥΚΕΣ: Πλατεία Ηρώων, Κατάστημα «Γιούλη» | ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: Γρηγόρης 

Μαριάνος, Φούρνος Ραγκούση

Έτος 70ο, Νέα Περίοδος, Έτος ίδρυσης 1945
Κωδικός Εντύπου 3233, Αρ.Φύλλου 352
Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος
Ιδιοκτήτης: Ραγκούσης Νικόλαος
Εκδότης-Διευθυντής: Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης
Αρχισυνταξία: Δημήτρης Μπελέγρης
Εμπορικό τμήμα-Διαφήμιση: Έλλη Ραγκούση
Σχεδιασμός:               - Νάντια Ραγκούση 

■ ΚΕΠ-ΟΣΑ
Και πόσα δεν ξέρουν και άντε να δούμε πότε θα τα 

μάθουν. Χαμπάρι δεν έχει πάρει ακόμα η ΚΕΠ-ΟΣΑ 
με τα όσα έχουν γίνει στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση 
και τα κλειστά σχολεία στο νησί μας. Είπαμε και τις 
καταλαβαίνουμε τις κυβιστήσεις σε κεντρικό πολιτικό 
επίπεδο, αλλά δεν πιστεύαμε ότι αυτό θα ήταν λόγος 
για να κάνουν τα στραβά μάτια και στην υπόθεση της 
παιδείας, και έτσι όπως την κατάντησαν οι υπουργά-
ρες του Αλέξη.

■ Μπλέξαμε…
Αυτός ο προπονητής που έχουμε μπλέξει στην Πα-

νάθα, πότε επιτέλους θα μάθει ότι όταν έχεις κάνει 
οκτώ μεταγραφές το καλοκαίρι, πρέπει κάποια στιγμή 
να ξεκινήσεις κάποιον από αυτούς στη βασική ενδεκά-
δα; Και όχι τίποτα άλλο, αλλά συνεχίζει και απολαμβά-
νει της εμπιστοσύνης της διοίκησης, τον Αλα-
φούζα μου μέσα.

■ Εκλογές
Δε μου αρέσουν αυτές οι εκλογές. Μέχρι και 

κάποια διαχρονικά σούργελα κάποιοι τα έχουν 
πάρει σοβαρά. Ούτε μια φάπα δεν πέφτει, ούτε 
ένα «γαλλικό» δεν ακούγεται. Πάει και ο Τα-
τσόπουλος, δεν ακούω και τον άλλο τον τι-
τανοτεράστιο επαναστάστη Ψαριανό και πάει 
λέγοντας η ιστορία.

■ Μεγαλεία
Μεγάλα χαϊλίκια το περασμένο Σαββατοκύ-

ριακο με το συνέδριο στην Εκατονταπυλιανή. 
Να οι δεσποτάδες από τη μια, να ο Αρχιεπί-
σκοπος από την άλλη, να και οι Βυζαντινοί ύμνοι. Στα 
καλυτερότερα του ο Μάρκος. Είναι γεννημένος για τέ-
τοια πράγματα. Τα πάντα πρόλαβε. Πουθενά δεν πήγε 
επίσημος και να μην τον υποδεχθεί ο δήμαρχος.

■ Μονογιού
Κοντά σε όλα και η Μονογιού. Η Κατερινούλα έχει 

δει όνειρο ότι θα βγει βουλευτίνα Κυκλάδων. Πάντως 
πρέπει να ομολογήσω πως ξέρει να προσαρμόζεται 
στο χώρο. Στο συνέδριο για την Εκατονταπυλιανή πήγε 
με αμφίεση που θα τη ζήλευαν και οι κορασίδες του 
κατηχητικού της Χριστιανικής Αδελφότητας Νεανίδων. 

Τουτέστιν απογοήτευση στον ανδρικό πληθυσμό. 

■ Μονογιού 2
Κάποιοι μπορεί να πιστεύουν ότι η εξωτερική εμ-

φάνιση δε δίνει συν σε μία υποψήφια. Δε συμφωνώ. 
Όταν ψήφιζα στην Α’ Αθηνών, πάντα και με φανατισμό 
ψήφιζα την Έλενα Κουντουρά, που ήταν και είναι κα-
ρακουκλάρα. Καλά, κάποτε είχα ψηφίσει και την Ντό-
ρα Μπακογιάννη, αλλά ήταν σε μία στιγμή αδυναμίας 
μου. Δεν πιάνει εκείνη η φορά.

■ Ενότητα
Βρε παιδιά, εκείνον το δημοτικό συνδυασμό της 

Ενότητας για το Μέλλον, τους πήρε πουθενά το μάτι 

σας. Να βγάλω κανένα silver alert στο διαδίκτυο; Που 
στο καλό λιάζονται και δεν τους ακούω; Ο χαμός του 

χαμού έχει γίνει στο νησί και αυτοί πουθενά.

■ Φοίνικες
Τις προάλλες είχα πάει σε μία πολιτική συ-

γκέντρωση στην αίθουσα του πολιτιστικού 
συλλόγου «Αρχίλοχος» και είδα ότι και από 
εκεί έχουν ξεπαστρευτεί κάτι φοίνικες. Άραγε 
πέρασε και από εκεί η αντιδήμαρχος και δεν 
την πήρα είδηση; Δεν με ενημερώνεται σωστά, 
δε με ενημερώνεται. 

■ Πρόεδρας
Πολλά τα σύννεφα που έχουν μαζευτεί για 

τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου Πά-
ρου. Όπως λένε έχουν χάσει την εμπιστοσύνη 

σ’ αυτόν ακόμα και αυτοί που τον στήριζαν ως χθες. 
Όπως λέγεται κάποιοι μετρούν ανάποδα τις μέρες σαν 
φαντάροι.

■ Σούμα
Ήρθαν λέει ξένοι δημοσιογράφοι σχετικοί με τη γα-

στρονομία και τους πήγαν σε παραδοσιακό πατητή-
ρι σταφυλιών και ακόμα δοκίμασαν τοπικό κρασί και 
σούμα. Κάτι δεν έχω καταλάβει καλά σ’ αυτό το νησί, 
μιας και πίστευα ότι τα παραδοσιακά μας ποτά είναι το 
ουίσκι και το τζιν…

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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Στο λιµάνι της Παροικίας, στη γραφική πλατεία Αλυγαριάς µε τα όµορφα δέντρα της,
µπορείτε να χαλαρώσετε στο χώρο του νέου παραδοσιακού µεζεδοκαφενείου µας

και να απολαύσετε τις αγνές µαµαδίστικες γεύσεις που προσφέρουµε,
µέσα από τις σπιτικές – ντόπιες συνταγές που δηµιουργούµε,
µαµά και κόρη, χρησιµοποιώντας ελαιόλαδο και Παριανές

πρώτες ύλες που προέρχονται είτε από το µποστάνι του µπαµπά,
είτε από άλλους ντόπιους παραγωγούς.

 
Επιπλέον, θα βρείτε στα ράφια του µικρού µας παντοπωλείου,

τυποποιηµένα τα ντόπια προϊόντα που χρησιµοποιούµε στα πιάτα µας.
Ανακαλύψτε µέσα από το γαστρονοµικό µας µονοπάτι,

τους θησαυρούς της Ευλογηµένης Παριανής γης!! 

Αργυρώ & Αναστασία Σκαραµαγκά
Πλ. Αλυγαριάς, Παροικιά | τηλ. 22840 26556 | www.tomortari.com | facebook.com/tomortari

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

Συνέχεια εντάσεων
Οι λάθος χειρισμοί του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου Πάρου, στη συνε-

δρίαση της 8ης Σεπτεμβρίου 2015, με τη μη έγκαιρη παράδοση του φακέλου θεμά-
των στους συνδυασμούς της αντιπολίτευσης, έφεραν αντιδράσεις από συνδικαλι-
στικούς φορείς και δημοτικές παρατάξεις.

Σημειώνουμε ότι στην παραπάνω συνεδρίαση, που αποχώρησε σύσσωμη η αντι-
πολίτευση και σύμβουλοι της πλειοψηφίας, μεταξύ των δικαιολογιών που δόθηκαν 
ήταν και η άδεια εργαζόμενου στο δήμο Πάρου. Γι’ αυτό 
το λόγο ο σύλλογος εργαζόμενων οργανισμών 
τοπικής αυτοδιοίκησης Πάρου – Αντιπάρου, εξέ-
δωσε στις 9/9/15, την παρακάτω ανακοίνωση:

«Ύστερα από την αναταραχή που προκλήθηκε στο 
χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο από την παρέμβαση του 
κ. Ροκονίδα Κωνσταντίνου, Δημοτικού Συμβούλου της 
Λαϊκής Συσπείρωσης, κάποιοι, για να δικαιολογήσουν 
τα αδικαιολόγητα, αναφέρθηκαν σε εργαζόμενους για 
υπηρεσιακές παραλήψεις, θέλοντας να μεταθέσουν το 
πρόβλημα που υπάρχει σε συναδέλφους. 

Καταρχάς, υπενθυμίζουμε την αγωνιώδη προσπά-
θεια που κάνουμε εδώ και καιρό για πρόσληψη μό-
νιμου προσωπικού, που τόσο ανάγκη έχει ο Δήμος 
στο σύνολό του. Επίσης θυμίζουμε ότι το Δημοτικό 
Συμβούλιο σχεδόν ομόφωνα πήρε απόφαση πρόσλη-
ψης 56 ατόμων, ύστερα από πρόταση που κατέθεσε 
ο σύλλογός μας, διαμαρτυρόμενος για την κατάστα-
ση που επικρατεί λόγω των μνημονιακών νόμων, οι 
οποίοι έχουν γονατίσει γενικότερα τη Δημόσια Διοίκηση και ειδικότερα το Δήμο 
μας, ο οποίος είναι με δεμένα χέρια στο συγκεκριμένο θέμα (αλήθεια τι γίνεται μ’ 
αυτό;). Παρά την παραπάνω σοβαρότατη έλλειψη σε προσωπικό, όλοι οι εργαζό-
μενοι υπερβάλλουν εαυτούς, για να μπορούν να ανταπεξέρχονται στα καθήκοντά 
τους. Στο πλαίσιο του άγχους που δημιουργείται από την προκύπτουσα αρρυθμία, 
αναλαμβάνουμε την ευθύνη κάποιων ανθρώπινων λαθών που μπορεί να δημιουρ-
γηθούν, αλλά μέχρι εκεί. Θεωρούμε απαράδεκτη την προσπάθεια μετάθεσης της 
ολιγωρίας, της έλλειψης συνεννόησης, της ανοργανωσιάς και της πολιτικής ευθύ-
νης, από όπου κι αν απορρέει αυτή, προς τους εργαζόμενους. 

Εν τέλει, εμείς ως εργαζόμενοι είμαστε εδώ για να προσπαθούμε για το καλύτε-
ρο, υπηρετώντας τον πολίτη, αν κάποιοι άλλοι αδυνατούν να πράξουν τα δέοντα, 
έχουν την ηθική υποχρέωση, τουλάχιστον, να αναλάβουν τις ευθύνες τους».

Για το ίδιο θέμα η Λαϊκή Συσπείρωση, στις 11 Σεπτεμβρίου, εξέδωσε την πα-
ρακάτω ανακοίνωση:

«Η υποβάθμιση των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου με ευθύνη του 
Προέδρου του και του Δημάρχου, συνεχίστηκε και στην τελευταία συνεδρίαση την 
Τρίτη 8/9.

Για μια ακόμα φορά δεν δόθηκε έγκαιρα και ολο-
κληρωμένος ο φάκελος των υπό συζήτηση θεμάτων 
στους δημοτικούς συμβούλους, όταν μάλιστα δύο από 
τα θέματα ήταν το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για 
το 2016 και ο οικονομικός απολογισμός 2014 του 
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου. Το 
γεγονός αυτό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά άλλα 
που συμβαίνουν εδώ και ένα χρόνο και οδηγούν το 
Δημοτικό Συμβούλιο σε πρωτόγνωρες συνθήκες συ-
νεδριάσεων.

Διαμαρτυρόμενος για την κατάσταση αυτή ο επικε-
φαλής της παράταξης Κ. Ροκονίδας δήλωσε ότι η «Λα-
ϊκή Συσπείρωση» αποχωρεί επειδή δεν αποδεχόμαστε 
να μετέχουμε και να αποφασίζουμε στα δημοτικά συμ-
βούλια χωρίς να γνωρίζουμε τις σχετικές εισηγήσεις. 
Ενώ διεκδικούσαμε το αυτονόητο, ο Δήμαρχος με ει-
ρωνικό και απαράδεκτο τρόπο έκανε λεκτική επίθεση 
στον Κ. Ροκονίδα, αντί «να βάλει την ουρά στα σκέλια» 
για την ευθύνη που έχει σχετικά με την κατάντια του 
Δημοτικού Συμβουλίου και όχι μόνο. 

Αποτέλεσμα της απαράδεκτης στάσης του ∆ημάρχου ήταν, να αποχωρή-
σουν όλες οι παρατάξεις της μειοψηφίας αλλά και τέσσερεις σύμβουλοι 
της πλειοψηφίας, σε ένδειξη διαμαρτυρίας, για να συνεχίσουν – μετά από 
διακοπή, άρα λήξη της συνεδρίασης - οι υπόλοιποι, ένα αμφίβολης νομι-
μότητας δημοτικό συμβούλιο. 

Καταδικάζουμε τη στάση του Δημάρχου, την αντιδημοκρατική αντίληψη και νο-
οτροπία του όπως και άλλων «τοπικών αξιωματούχων», που οδηγεί τους δημοτι-
κούς συμβούλους σε απαξίωση, το δημοτικό συμβούλιο σε υποβάθμιση, όπως και 
την επιχειρούμενη μετάθεση των ευθυνών τους σε δημοτικούς υπαλλήλους».
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Χρήματα στα σχολεία
Ποσό τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ, από το 

πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, εξασφάλισε 
η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, προκειμένου να 
στηρίξει επικουρικά τους δήμους Κυκλάδων και 
Δωδεκανήσου για τη συντήρηση των σχολικών 
μονάδων, αρμοδιότητα του Α΄βαθμού Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, όπως ανακοίνωσε ο Περιφερει-
άρχης Ν. Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος.

Μεταξύ άλλων ο κ. Περιφερειάρχης σε δηλώ-
σεις του είπε: «Είναι πολιτικό και ηθικό χρέος 
μας να είμαστε παρόντες και να αναλαμβάνουμε 
πρωτοβουλίες ακόμη και σε θέματα στα οποία ο 
νομοθέτης δεν μας έχει δώσει την δυνατότητα 
παρέμβασης. 

Οι τρομακτικές περικοπές στα οικονομικά των 
δήμων και οι διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες των 
σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων στα νη-
σιά μας, μας οδήγησε στην ανάληψη πρωτοβου-
λίας η οποία δεν έχει προηγούμενο στον Β’ βαθ-
μό τοπικής αυτοδιοίκησης, να εξασφαλίσουμε 
ειδικό κωδικό για κονδύλια από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων (…)».

Σημειώνουμε ότι η κατανομή των κονδυλίων ανά νησί, έγινε με αντικειμενικά κριτήρια και με μέθοδο που εξάγει 
το αποτέλεσμα της κατανομής λαμβάνοντας υπόψιν, με συντελεστή βαρύτητας, τον αριθμό των σχολικών μονά-
δων όλων των βαθμίδων ανά νησί και τον αριθμό των μαθητών ανά νησί, με βάση τα στοιχεία της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου για το έτος 2014. Ειδική μέριμνα λήφθηκε για τα πολύ μικρά της Περι-
φέρειας Νοτίου Αιγαίου, στα οποία η κατανομή έγινε εκτός κριτηρίων. 

Τέλος, για την Αντίπαρο με 3 σχολικές μονάδες και 134 μαθητές εξασφαλίστηκαν 20.000 ευρώ, ενώ για την 
Πάρο με 23 σχολικές μονάδες και 2.258 μαθητές εξασφαλίστηκαν 225.000 ευρώ.

Αν ήμουν δήμαρχος…
Από τον αναγνώστη μας κ. Δημήτρη Καλανδράνη, υπό τον τίτλο: «Αν ήμουν Δήμαρχος  Πάρου μόνο για  8 

λεπτά», λάβαμε την παρακάτω επιστολή:
«Οκτώ λεπτά Δήμαρχος τον Δεκαπενταύγουστο, ακριβώς όσο διαρκούν τα βεγγαλικά για να τα καταργήσω, 

γιατί πιστεύω πως δεν έχουν καμία θέση στη γιορτή της Παναγίας της Εκατονταπυλιανής.
Θα τα καταργούσα γιατί η Παναγία η δική μας στην Πάρο είναι μοναδική και δεν Της ταιριάζουν πανηγυρισμοί 

που θυμίζουν Καρναβάλι του Ρίο ή την πρωτοχρονιά στο Time Square, στην Κίνα, στο Βερολίνο. Και επειδή η 
δική μας Παναγία είναι μοναδική θα φρόντιζα να κάνω κάτι αντάξιό Της. Θα καλούσα όλους τους ιερείς και τους 
ψαλτάδες του νησιού να φτιάξουν μια χορωδία 40 και πλέον ατόμων, η οποία σε μια δεδομένη στιγμή θα ψάλλει 
το Τη Υπερμάχω. Μπροστά στη χορωδία θα τοποθετηθεί ένας βωμός όπου θα καίγεται μοσχολίβανο με ξερά 
φύλλα φασκόμηλου και δάφνης και με ένα κατάλληλο φωτισμό οι καπνοί από το θυμίαμα θα φωτίζονται και θα 
παρουσιάζουν ένα θέαμα μεγαλόπρεπο. Στο βάθος οι βάρκες θα ανάβουν τα καπνογόνα. Για να γίνει η τελετή 
επιβλητικότερη θα καλούσα όλους τους τυμπανιστές του νησιού, οι οποίοι θα έπαιζαν ρυθμικά πριν την έναρξη 
της  χορωδίας. Και στο τέλος θα άφηνα εκατό λευκά μπαλόνια, όσες και οι πύλες της  Εκατονταπυλιανής, να 
χαθούν στον ουρανό.

Είμαι βέβαιος πως οι εντυπώσεις τόσο για τους επισκέπτες όσο και για τους ντόπιους θα είναι εξαιρετικές και 
μοναδικές.

Το θέμα των βεγγαλικών το είχα αναφέρει και παλαιότερα σε άρθρα μου στον τύπο, και σε συζητήσεις με αξι-
ωματούχους προηγούμενων Δημαρχιών, όμως η επικρατούσα άποψη ήταν ότι το θέαμα των βεγγαλικών αρέσει 
στον κόσμο. Και γιατί να μην τους αρέσουν τα βεγγαλικά αφού δεν τους παρουσιάσαμε τίποτα άλλο; Νομίζω ότι 
απλά είναι μια εύκολη λύση που μας βολεύει και αφού αρέσει στον κόσμο, γιατί να αλλάξουμε; Η άποψή μου είναι 
ότι εμείς με την δική μας Παναγία, θα κάνουμε κάτι που θα Της αρέσει Εκείνης και επί πλέον θα είναι και ξεχωρι-
στό και δεν θα συγκρίνεται με τίποτα παρόμοιο στον κόσμο. Έπειτα συμβαίνει και το εξής σοβαρό με την ποιότητα 
και το κόστος των βεγγαλικών. Για να είναι εντυπωσιακά θα πρέπει κάθε φορά να είναι και ακριβά, αλλιώς  ο 
κόσμος απογοητεύεται κάνοντας τη σύγκριση με τα βεγγαλικά που ρίχνονται σε πλούσιες χώρες. Ας μη σχολιάσω 
και την κρίση που περνάμε, όπου τα χιλιάρικα που ξοδεύονται μέσα σε οκτώ λεπτά είναι σκέτη πρόκληση.

Τέλος, θα πρότεινα να κατατεθούν διάφορες προτάσεις και να επικρατήσει η καλύτερη. Η ιδέα που παρουσίασα 
είναι ένα απλό παράδειγμα. Εύχομαι ο κ. Κωβαίος να είναι ο Δήμαρχος που θα μπορέσει να σταματήσει αυτή τη 
συνήθεια, και του υπόσχομαι πως του χρόνου τον Δεκαπενταύγουστο δε θα γίνω Δήμαρχος για 8 λεπτά».

Διά βίου μάθηση
Ο δήμος Πάρου ανακοίνωσε την έναρξη υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο λειτουργίας του Κέντρου Δια Βίου 

Μάθησης. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΚΔΒΜ 
δήμου Πάρου παρακαλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στο Δημαρχείο και στα Κ.Ε.Π.. 

Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και η προσκόμιση 
φωτοαντίγραφου της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν έως δύο 
εκπαιδευτικά προγράμματα με σειρά προτεραιότητας. Τα προσφερόμενα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων 
είναι: Οικονομία - Επιχειρηματικότητα, Ποιότητα ζωής - Περιβάλλον, Νέες Τεχνολογίες, Γλώσσα και Επικοινωνία, 
Κοινωνικές Δεξιότητες και Δράσεις, Πολιτισμός και Τέχνη, Προγράμματα Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων.

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας 
και μόρφωσης. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον υπεύθυνο εκπαίδευσης, ανάπτυ-
ξης και διασφάλισης ποιότητας του ΚΔΒΜ Πάρου, Ιωάννη Κουτσογιάννη, στο τηλ. 22843 60164 ή μέσω email: 
kdvm941@gmail.com

συνήθης 
ύποπτος

του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Ψηφίζουμε 
ταξικά!

Τραγικά «λίγος» αποδεικνύεται ο ψηφοφόρος 
των νησιών μας σ’ αυτές τις προεκλογικές μέρες. 
Έχει αποχαυνωθεί στο facebook και στις «αμε-
ρικανιές» που του πετάνε τα μεγάλα τηλεοπτικά 
κανάλια και δεν κάνει το παραμικρό για να διεκδι-
κήσει τη ζωή του.

Μέρες εκλογών. Υα δύο μεγάλα κόμματα πη-
γαινοφέρνουν τους πολιτικάντηδες και κάνουν 
συναγωνισμό κάμψεων μπροστά τους. Τους τρι-
γυρνούν από καφενέ σε καφενέ και από ταβέρνα 
σε ταβέρνα. Φωτογραφίζονται με καμάρι δίπλα 
τους και στη συνέχεια αναρτούν τις φωτογραφίες 
στο διαδίκτυο για να θαυμάσουν οι υπόλοιποι τις 
γνωριμίες τους.

Οι συμπατριώτες μας ξέχασαν τις ευθύνες των 
τοπικών βουλευτών, που δεν έχουν κάνει το παρα-
μικρό για τα προβλήματα του τόπου μας. Ξέχασαν 
τα προβλήματα του τομέα υγείας, ξέχασαν ότι το 
ασθενοφόρο αεροσκάφος είναι στο έδαφος, ξέχα-
σαν τις αυξήσεις στο ΦΠΑ, ξέχασαν την υπο-στε-
λέχωση των υπηρεσιών του δημοσίου, ξέχασαν τα 
χάλια των σχολείων μας, ξέχασαν τα ψέματα που 
έχουν ειπωθεί για το νέο αεροδρόμιο, ξέχασαν τα 
ψέματα για το εμπορικό λιμάνι, ξέχασαν, ξέχασαν, 
ξέχασαν. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι οι 
φωτογραφίες και οι χειραψίες. Αυτοί είμαστε…

Η Πάρος ζει στη νιρβάνα της, όπως και η Αντί-
παρος. Οι συμπολίτες μας φαντασιώνονται «όνει-
ρα» που τους τάζουν τα αστικά κόμματα και οι πο-
λιτικάντηδες. Στις 21 Σεπτεμβρίου όμως θα είναι 
μόνοι τους μπροστά στα προβλήματα, ενώ από 
την άλλη οι πολιτικάντηδες θα βρίσκονται και πάλι 
στην Αθήνα για να παραμυθιάζουν τους χαζο-
επαρχιώτες. Και εμείς, αδιαμαρτύρητα, θα είμαστε 
πάλι στη γωνία και μπροστά στο αδηφάγο τέρας 
του μνημονίου. Εκεί, στην απελπισία του απαγο-
ρευτικού απόπλου Δεκέμβρη μήνα και της απου-
σίας γιατρού από το Κέντρο Υγείας, ίσως κάποιοι 
κατανοήσουν τις ελλείψεις. Προτεραιότητα τώρα 
έχει να κερδίσουν τα κόμματα και να βγουν οι πο-
λιτικάντηδες βουλευτές. Σημασία τώρα για τους 
μεν (ΣΥΡΙΖΑ), είναι να δικαιολογήσουν την ανα-
γκαιότητα του νέου μνημονίου και στους άλλους 
(ΝΔ), να υποστηρίξουν την ορθή επιλογή τους τα 
προηγούμενα χρόνια. Μέσα σε όλα αυτά θέλουν 
να μας πείσουν με το σύνθημα «όλοι μαζί». Ποιοι 
με ποιους βρε λεβέντες; Ο νησιώτης που τον αντι-
μετωπίζει το κράτος σαν τον μεγαλύτερο φορο-
φυγά; Ο νησιώτης που δεν μπορεί να πάει από το 
ένα νησί στο άλλο, γιατί δεν υπάρχουν ακτοπλοϊκά 
δρομολόγια; Ο νησιώτης που δεν έχει γιατρό, δά-
σκαλο για τα παιδιά του, υποδομές; Αυτός μαζί με 
ποιους; Με τους οσφυοκάμπτες του Σόιμπλε; Ο 
μεροκαματιάρης επαρχιώτης μαζί τα golden boy 
των τραπεζών; Η αγρότισσα της Πάρου που τρέ-
χει όλη μέρα στα χωράφια με την Τζάκρη και την 
Κεφαλογιάννη;

Μαυρίστε και τα δύο μνημονιακά κόμματα. Κά-
ντε κάτι για μας, κάντε κάτι για το μέλλον των παι-
διών σας. Ψηφίστε αιρετικά, φτύστε κατάμουτρα 
τους δήθεν «προοδευτικούς» και ευρωπαϊστές. 
Ψηφίστε ταξικά!
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ΠΡΙΝ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΤΑ ΨΗΦΙΣΑΝ
ΑΥΤΑ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΟΥΝ

∆ΕΝ  ΕΧΟΥΜΕ ΜΝΗΜΗ ΧΡΥΣΟΨΑΡΟΥ

ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΑ

Δράσεις ΣΥΡΙΖΑ
Οι υποψήφιοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Σταύρος Στέλ-

λας και Νίκος Συρμαλένιος, πραγματοποίησαν διήμε-
ρη επίσκεψη σε Πάρο και Αντίπαρο στις 8 και 9 Σε-
πτεμβρίου.

Κατά την επίσκεψή τους, συναντήθηκαν με φίλους 
και μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, όπου και έγινε συζήτηση και 
αποτίμηση της μέχρι τώρα πορείας του κόμματος και 
αναλύθηκαν οι στόχοι και οι προκλήσεις της νέας πε-
ριόδου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του τοπικού ΣΥΡΙΖΑ: «[…] 
Το μήνυμα που έστειλαν οι πολίτες της Πάρου ήταν 
μήνυμα στήριξης, μήνυμα ισχυρής εντολής για να 
αποτελέσει η 20η Σεπτεμβρίου πραγματικό ορόσημο 
για μια νέα πορεία της χώρας, για αλλαγή του πολιτι-
κού κατεστημένου της διαπλοκής και της διαφθοράς, 
για βελτίωση της καθημερινότητας, άμβλυνση των 
ανισοτήτων, βαθιές τομές σε όλους του τομείς της 
διοίκησης και του κράτους».

Γαστρονομία
Επίσκεψη στη Πάρο πραγματοποίησαν εφτά δημοσι-

ογράφοι, μέλη της διεθνούς ένωσης συντακτών για τη 
γαστρονομία, τον οίνο και το ταξίδι.

Το πρόγραμμα της επίσκεψης διαμορφώθηκε με 
στόχο να γνωρίσουν οι δημοσιογράφοι μια διαφορετι-
κή Πάρο, δίνοντας έμφαση στην πλούσια ιστορία, την 
παράδοση και τη γαστρονομία του τόπου.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο νησί 
επισκέφθηκαν, εκτός των άλλων, παραδοσιακό ξυλό-
φουρνο και «καζάνι» παραγωγής σούμας, παρακο-
λούθησαν μαγείρεμα Παριανής ρεβυθάδας στο σκού-
νταυλο και τρύγο, συμμετείχαν σε πάτημα σταφυλιών 
σε παραδοσιακό πατητήρι και δοκίμασαν τα ιδιαίτερα 
προϊόντα της Παριανής Γης, όπως κρασί, σούμα, ξυνο-
μυζήθρα, ατζούρια, πετιμέζι, σύκα σαμωτά, σταφύλια, 
κ.α. Οι δημοσιογράφοι αποκόμισαν θετικές εντυπώ-
σεις, καθώς τους δόθηκε η ευκαιρία να απολαύσουν 
την τοπική κουζίνα, καθώς επίσης, και την Παριανή φι-
λοξενία και ζεστασιά.

Τέλος, ο δήμος Πάρου εξέφρασε ονομαστικά τις ευ-
χαριστίες τους στους Παριανούς επιχειρηματίες που 
βοήθησαν, καθώς και σε πολίτες.

Εγκαίνια Ωδείου

Με τον επισημότερο τρόπο έγιναν τα εγκαίνια του 
δημοτικού ωδείου Πάρου, που τέλεσε ο Αρχιεπίσκοπος 
Αθηνών και πάσης Ελλάδος, κ. Ιερώνυμος, παρουσία 
του Μητροπολίτη Παροναξίας, κ. Καλλίνικου, του πρω-
τοσύγκελου της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, αρχιμανδρίτη 
Συμεών, του δημάρχου Πάρου, κ. Μ. Κωβαίου, του προ-
έδρου της ΚΔΕΠΑΠ, κ. Αθ. Μαρινόπουλου, εκπροσώ-
πων της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, δημοτικών συμβού-
λων, καθηγητών, κληρικών και πολλών συμπολιτών μας.

Ο Αρχιεπίσκοπος, κ. Καλλίνικος, ευχήθηκε το ωδείο να 
αναπτυχθεί σε ένα σχολείο ειρηνικής και να ένα κέντρο 
που τα παιδιά θα αποκτούν ιδιαίτερα προσόντα. 

Από την πλευρά του ο Μητροπολίτης Παροναξίας, κ. 
Καλλίνικος είπε: «Είμαστε τυχεροί που έχουμε κοντά 
μας τον Αρχιεπίσκοπο με την απλότητα, την αγάπη και 
τη στοργή που τον διακρίνει». 

Στη συνέχεια ο κ. Κωβαίος, καλωσόρισε τον Αρχιεπί-
σκοπο και είπε: «[…] Με ιδιαίτερη υπερηφάνεια εγκαι-
νιάζουμε το δημοτικό ωδείο, μία σύγχρονη δημοτική 
δομή που θα προσφέρει αισιοδοξία. Η μουσική άλλω-
στε, αποτελεί πνεύμονα και ανάσα ζωής. Μία διέξοδο 
στην οικονομική κρίση που βιώνουμε». 

Τέλος, ο Αρχιεπίσκοπος, κ. Ιερώνυμος, ξεναγήθηκε 
στους χώρους του ωδείου και μίλησε με τους καθηγη-
τές, και τους μαθητές.

Οινοστάφυλα 
Από το τμήμα αγροτικής οικονομίας Πάρου, της Πε-

ριφέρειας Ν. Αιγαίου, ανακοινώθηκε ότι σύμφωνα με 
τον κοινοτικό κανονισμό 436/2009, οι αμπελουργοί 
έχουν προθεσμία μέχρι τις 30/11/2015 για να 
υποβάλουν τις φετινές τους δηλώσεις συγκομιδής οι-
νοστάφυλων, είτε παραδώσουν την παραγωγής τους 
στα οινοποιεία, είτε τα οινοποιούν για λογαριασμό 
τους.

Η υποβολή της δήλωσης συγκομιδής είναι υποχρε-

ωτική για κάθε παραγωγό οινοποιήσιμων σταφυλιών 
που διαθέτει άνω του ενός στρέμματος αμπελώνα. 
Αποτελεί δε απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου οι 
αμπελουργοί να μπορούν να συμμετάσχουν στα διά-
φορα κοινοτικά και εθνικά προγράμματα του αμπε-
λοοινικού τομέα. (Αναδιάρθρωση αμπελώνων, στρ. 
ενίσχυση αμπελώνων ΜΝΑ, κ.α.). Επιπλέον αποτελεί 
προϋπόθεση για τη χορήγηση βεβαιώσεων, πιστοποιη-
τικών κλπ που πιθανόν να είναι απαραίτητα για οποια-
δήποτε γεωργική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομέ-
νων και των βεβαιώσεων που χρησιμοποιούνται για 
την έκδοση άδειας απόσταξης (διήμερη).
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ΕΚΛΟΓΕΣ 
& 3ο 
μνημόνιο

Με τη συμμετοχή 14 κομμάτων και 5 
συνασπισμών κομμάτων θα πραγματο-
ποιηθούν οι εθνικές εκλογές (οι τρίτες 
μαζί με το δημοψήφισμα), την Κυριακή 
14 Σεπτεμβρίου 2015.

Το Α’ τμήμα του Αρείου Πάγου, ανα-
κήρυξε τα παρακάτω κόμματα που θα 
διεκδικήσουν την ψήφο των πολιτών: 

1. Συνασπισμός Ριζοσπαστικής 
Αριστεράς - ΣΥΡΙΖΑ (Αλέξης Τσίπρας),

2. Νέα Δημοκρατία – Ν.Δ. (Ευάγ-
γελος Μεϊμαράκης),

3. Λαϊκός Σύνδεσμος – Χρυσή 
Αυγή (Νικόλαος Μιχαλολιάκος),

4. Το Ποτάμι (Σταύρος Θεοδωρά-
κης),

5. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλά-
δας - Κ.Κ.Ε. (Δημήτρης Κουτσούμπας),

6. Ανεξάρτητοι Έλληνες - Εθνι-
κή Πατριωτική Δημοκρατική Συμμαχία 
(Πάνος Καμμένος),

7. Ένωση Κεντρώων (Βασίλης Λε-
βέντης),

8. Οργάνωση Κομμουνιστών Δι-
εθνιστών Ελλάδος - Ο.Κ.Δ.Ε. (Διοι-
κούσα επιτροπή: Σωφρόνιος Παπαδό-
πουλος, Σοφία Θεοδωροπούλου και 
Χρήστος Ζάκας),

9. Ελληνική Λαϊκή Δημοκρατική 
Απελευθέρωση - ΕΛ.ΛΑ.ΔΑ (Κων. Πα-
πανικόλας),

10. Κοινωνία - Πολιτική Παρά-
ταξη Συνεχιστών Καποδίστρια 
(Μιχαήλ Ηλιάδης),

11. Οργάνωση για την Ανασυ-
γκρότηση του ΚΚΕ – ΟΑΚΚΕ (Διοι-
κούσα επιτροπή: Ηλίας Σαφειρόπουλος, 
Διονύσιος Γούρνας και Ελένη Κωνστα-
ντινοπούλου,

12. Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο – 
Ε.ΠΑ.Μ. (Δημήτριος Καζάκης),

13. Λαϊκή Ενότητα (Παναγιώτης 
Λαφαζάνης),

14. Δημιουργία, ξανά! Θάνος Τζή-
μερος.

Ακόμα, θα συμμετέχουν στις εκλογές 
οι εξής συνασπισμοί κομμάτων:

- Δημοκρατική Συμπαράταξη, 
αποτελούμενος από τα κόμματα: α) Πα-
νελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα – ΠΑΣΟΚ 
και β) Δημοκρατική Αριστερά - ΔΗΜΑΡ 
(Φωτεινή Γεννηματά και Αθανάσιος Θε-
οχαρόπουλος),

- Αντικαπιταλιστική Αριστερή 
Συνεργασία για την Ανατροπή 
(ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) – Μέτωπο της - Αντικα-
πιταλιστικής, Επαναστατικής, Κομμουνι-
στικής Αριστεράς και της Ριζοσπαστικής 
Οικολογίας και Εργατικό Επαναστατικό 
Κόμμα ΕΕΚ –Τροτσκιστές (17μελής κε-
ντρική συντονιστική επιτροπή),

- Κ.Κ.Ε.(μ-λ) και Μ-Λ Κ.Κ.Ε.- 
Εκλογική Συνεργασία (Διευθύνουσα 
επιτροπή: Κωνσταντίνος Μπεκιάρης, 
Αντώνιος Παπαδόπουλος, Δημήτριος 
Μπαμπίλης και Πέτρος Κουφοβασίλης),

- Δημοκρατικοί – Κοινωνία Αξι-
ών – Κόμμα Πειρατών Ελλάδας 
(Ευγένιος Καλαιτζόπουλος, Στυλιανός 
Φενέκος και Αθανάσιος Γούναρης) και

- Πατριωτική Ένωση – Ελληνική 
Λαϊκή Συσπείρωση «Ε.ΛΑ.Σ», αποτε-

λούμενος από τα κόμματα: α) Εθνεγερ-
σία, β) Ανατολή της Ρωμιοσύνης και γ) 
Εθνικός Λαϊκός Σχηματισμός – Ε.ΛΑ.Σ 
(Γεώργιος Ανφαντής, Παναγιώτης Ξαν-
θόπουλος και Οδυσσέας Τηλιγάδας).

Τα ψηφοδέλτια
Τα ψηφοδέλτια των κομμάτων στο 

νομό Κυκλάδων έχουν ως εξής:

ΣΥΡΙΖΑ
1. Συρμαλένιος Νικόλαος
2. Συρίγος Αντώνιος
3. Μανιός Νικόλαος
4. Μαυρουδή Άννα
5. Ευθυμιάτου Χριστίνα
6. Στέλλας Σταύρος

ΝΔ
1. ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2. ΜΟΝΟΓΥΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
3. ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4. ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
5. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6. ΜΠΑΪΜΠΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ

Χρυσή Αυγή
1. Μαύρος Ευστράτιος
2. Καψάλης Πέτρος
3. Κουλουριώτης Ελευθέριος
4. Κολλιάκη Μαρία-Αγγελική
5. Καπέλλας Γιώργος
6. Πετρακοπούλου Δήμητρα

ΚΚΕ
1. ΣΙΓΑΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
2 ΠΑΓΟΥΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
3 ΓΚΙΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
4 ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ ΦΡΑΤΖΕΣΚΑ
5 ΚΑΪΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
6 ΧΡΥΣΟΛΩΡΑΣ ΘΟΔΩΡΟΣ

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
1. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΛΗ
2. ΒΑΖΑΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ
3. ΣΑΝΤΑΜΟΥΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
4. ΒΛΑΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
5. ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
6. ΑΛΑΒΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ Δημοκρατική 
Συμπαράταξη

1. Βλασερός Ιωάννης
2. Μπάιλας Δημήτρης
3. Παπαμανώλης Γιώργος
4. Πολατσίδης Χρήστος
5. Γαϊτάνης Αβέρκιος
6. Κουκιέρης Δημήτρης

Ανεξάρτητοι Έλληνες
1. Τριανταφυλλίδης Τριαντάφυλλος
2. Πρωτόπαππας Μιχαήλ

3. Ντόλκας Δημήτριος
4. Τουλούπης Μιχαήλ
5. Χάλαρη Φλώρα
6. Φώσκολου Μαργαρίτα

Λαϊκή Ενότητα
1 ΜΙΣΚΕΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
2 ΛΑΥΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
3 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
4 ΖΑΧΑΡΟΥ ΑΡΕΤΗ
5 ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ
6 ΜΠΑΡΔΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
1. ΓΟΥΣΕΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
2. ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
3. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
4. ΚΑΤΑΡΗΣ – ΚΟΥΤΣΟΜΥΤΗΣ ΣΠ.
5. ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΤΑΡΣΥΑ
1. ΒΑΣΙΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
2. ΔΡΟΣΟΥ ΞΕΝΗ
3. ΛΑΜΠΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
4. ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΗΡΩ
5. ΣΚΑΡΠΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΕΠΑΜ
1. ΔΟΓΟΥ ΖΩΓΡΑΦΙΑ
2. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

ΚΚΕ (μ-λ) Μ-Λ ΚΚΕ
1. ΤΣΩΝΗ ΙΩΑΝΝΑ

OAKKE
1. Θανάσης Νικολάου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
1. ΔΕΜΕΝΕΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΟΚΔΕ
1. ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

Δημιουργία Ξανά!
1. ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
2. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ

ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ – «ΕΛ.
ΛΑ.Σ»

1. ΓΥΖΗ ΜΑΡΟΥΣΩ.

Στις 21 Σεπτεμβρίου…
Το 3ο μνημόνιο που ψηφίστηκε στην 

προηγούμενη βουλή από τα κόμματα: 
ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ, Το Ποτάμι, Ανεξάρτητους 
Έλληνες και ΠΑΣΟΚ, περιλαμβάνει συ-
νολικά 13 δις μέτρων, πάνω στα ήδη 
εφαρμοσθέντα μέτρα των μνημονίων 1 
και 2, που οδήγησαν σε μια άνευ προη-
γουμένου φτωχοποίηση του Ελληνικού 
λαού.

Σε όλη την προεκλογική περίοδο οι 

δύο μεγάλοι «μονομάχοι» και οι «συνέ-
ταιροι» τους στο δόγμα του μνημονίου 
απέφυγαν συστηματικά να κάνουν λόγο 
γι’ αυτό. Ο Ελληνικός λαός όμως θα 
έρθει αντιμέτωπος με αυτό τις αμέσως 
προσεχείς ημέρες. Το τρίτο μνημόνιο 
μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνει για 
όλους μας:

- Περικοπές 3,15 δις το 2015-2016 
για συντάξεις και Πρόνοια

- Επιπλέον φοροληστεία μέσω αυξή-
σεων στο ΦΠΑ ύψους 1,8 δις το χρόνο. 
Βάρη που θα πέσουν κυρίως στη μέση 
οικογένεια (τρόφιμα, υπηρεσίες, κλπ)

- Αύξηση ΦΠΑ από 13% σε 23% στα 
ακτοπλοϊκά εισιτήρια (και όλα τα μέσα 
μεταφοράς)

- Κατάργηση των ειδικών εκπτώσεων 
που ίσχυαν για τα νησιά. Για ΟΛΑ τα νη-
σιά έως τα τέλη του 2016. 

- Διατήρηση ΕΝΦΙΑ (2,65 δις) για 
τουλάχιστον ακόμη δύο χρόνια

- Αύξηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης
- Άρση κάθε προστασίας από τους 

πλειστηριασμούς Τραπεζών
- Μείωση του ακατάσχετου ορίου για 

ληξιπρόθεσμα χρέη
- Μείωση της κρατικής δαπάνης για 

το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης 
κατά 50%

Για τους επαγγελματίες: (που επί-
σης αφορούν όλο τον κόσμο, μιας και 
πολλά από αυτά τα κόστη θα μετακινη-
θούν αναπόφευκτα στον καταναλωτή):

- Διπλασιασμός ΦΠΑ στα ξενοδοχεία 
(στο 13%)

- Αύξηση ΦΠΑ στην εστίαση από το 
13% στο 23%

- Αύξηση του ορίου φοροαπαλλαγής 
από το καθεστώς ΦΠΑ από τα 10.000 
στα 25.000 ευρώ

- Αύξηση της προκαταβολής φόρου 
στο 100%

- Αυξήσεις στις ασφαλιστικές εισφο-
ρές ανάλογα με το εισόδημα/

Για τους Συνταξιούχους:
- Μείωση των συντάξεων μέσω της 

αύξησης των εισφορών υγείας στις κύ-
ριες συντάξεις από το 4% στο 6% και 
την επιβολή εισφοράς 6% στις επικου-
ρικές (από 0% σήμερα)

- Μείωση της κρατικής χρηματο-
δότησης για τις συντάξεις και ρήτρα 
«μηδενικού ελλείμματος», που σημαί-
νει: περαιτέρω μείωση συντάξεων στο 
μέλλον.

- Κατάργηση του ΕΚΑΣ έως το 2019 
με σταδιακές μειώσεις από το 2016

- Κατάργηση πρόωρων συνταξιοδο-
τήσεων από φέτος. Σύνταξη για όλους 
στα 67

Για τους Αγρότες:
- Διπλασιασμός του φόρου εισοδή-

ματος στο 26% από το πρώτο ευρώ
- Διπλασιασμός της προκαταβολής 

φόρου στο 55%
- Μείωση χρηματοδότησης του ΟΓΑ, 

που σημαίνει: αύξηση των εισφορών / 
μείωση συντάξεων

- Φορολόγηση κάθε είδους αγροτι-
κών επιδοτήσεων και αποζημιώσεων 

- Εξάλειψη του μειωμένου ειδικού 
φόρου στο αγροτικό πετρέλαιο

Και επίσης:
- Γενικό ξεπούλημα της δημόσιας πε-

ριουσίας: αεροδρόμια, σιδηρόδρομοι, 
λιμάνια, η Εγνατία, το μερίδιο του Δη-
μοσίου στον ΟΤΕ, του ΑΔΜΗΕ, κ.α.
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Λ ε ι τ ο υ ρ γ ο ύ ν  τ α  τ µ ή µ α τ α :
• Κλασσικής & Σύγχρονης οργανικής µουσικής
 πιάνο, κιθάρα, έγχορδα, πνευστά, κρουστά

• Μουσικής θεωρίας
 Υποχρεωτικά θεωρητικά & σολφέζ, Ωδική, Αρµονία, Αντίστιξη, Φούγκα, Σύνθεση

• Προετοιµασία υποψηφίων για εισαγωγή σε Α.Ε.Ι. Μουσικών Σπουδών

• Μουσικής προπαιδείας
 Μουσικοκινητικής αγωγής ORFF

• Βυζαντινής Μουσικής
 σε συνεργασία µε το Ι.Π.Παναγίας Εκατονταπυλιανής

• Παραδοσιακής Μουσικής
 Λαϊκά-παραδοσιακά όργανα

• Χορωδίας (δωρεάν)
 παιδικής, ενηλίκων

• Φιλαρµονική (δωρεάν) 

Πληροφορίες & εγγραφές από 1 Σεπτεµβρίου | Τηλ. 22840 22038

Υπέρ της ΛΑ.Ε.
Δήλωση συμπαράταξης με τη «Λαϊκή Ενότητα», υπέγραψαν 20 πρώην μέλη του το-

πικού ΣΥΡΙΖΑ. Οι 20 συμπατριώτες μας (Αργυροπούλου Τζώρτζια, Αφεντάκη Στέλλα, 
Βελέντζας Σταμάτης, Βιτζηλαιος Γιάννης του Νίκου, Βιτζηλαίος Γιάννης του Μιχάλη, 
Γρίσπος Κώστας, Δεβελίογλου Τάσος, Θεοτοκάτου Δήμητρα, Ζουμή Μαρία, Ισιγώνης 
Μανώλης, Καλακώνας Γιάννης του Κώστα, Κατσαρός Γιάννης, Κολλάρος Νίκος, Μαύρης 
Μένεγος, Παπανικολάου Γιώργος, Πρωτολάτης Σταμάτης, Ρούσσος Κώστας του Γιώρ-
γου, Ταντάνης Γιώργος του Λογγίνου, Τζαννετάκη Όλγα-Μαρία και Χαμηλοθώρη Μαρία, 
δημοσιοποίησαν στις 10/9/2015 το παρακάτω κείμενο:

«Εμείς, τα πρώην μέλη και φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ Πάρου-Αντιπάρου, που υπογράφουμε 
αυτό το κείμενο, πιστεύουμε ότι, μετά τη Μνημονιακή του μετάλλαξη και την απεμπό-
ληση όλων των προγραμματικών και προεκλογικών του θέσεων, δεν μπορούμε πλέον 
να βρισκόμαστε στις γραμμές του και να τον υποστηρίζουμε.

Ούτε θέλουμε να δούμε μετεκλογικά να υλοποιείται η απόφαση της 13ης Ιουλίου, 
σύμφωνα με την οποία «Η Κυβέρνηση πρέπει να συσκέπτεται και να συμφωνεί 
με τους Θεσμούς για όλα τα σχέδια νόμου στους σχετικούς τομείς, με επαρ-
κές χρονικό περιθώριο πριν την υποβολή τους για δημόσια διαβούλευση ή 
το Κοινοβούλιο», απόφαση που ψηφίστηκε από την πλειοψηφία της βουλής στις 
16 Ιουλίου και φέρει την υπογραφή των υπουργών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. 
Πιστεύουμε ότι σήμερα είναι αναγκαίο να σχηματιστεί ένα νέο Λαϊκό Μέτωπο που να 
συσπειρώσει ξανά όλες τις δυνάμεις της Αριστεράς που συνεχίζουν να αγωνίζονται για 
την Κοινωνική Απελευθέρωση με οδηγό το: «Όλες οι εξουσίες πηγάζουν από τον 
Λαό, ανήκουν στον Λαό και ασκούνται από το Λαό». Δηλώνουμε ότι θα συνεχί-
σουμε να αγωνιζόμαστε για:

- Την ανάκτηση της Εθνικής μας Ανεξαρτησίας και της Λαϊκής Κυριαρχίας που υπο-
θηκεύτηκαν από τη υπογραφή των Μνημονίων.

- Την κατάργηση της Επιτροπείας που έχει επιβληθεί στη Χώρα μας.
- Την Κατάργηση των Μνημονίων και των Εφαρμοστικών Νόμων που τα συνοδεύ-

ουν.
- Την υπεράσπιση του Μεγαλειώδους ΟΧΙ της 5ης του Ιούλη που παραχαράχθηκε 

από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.
- Την εφαρμογή μιας Φιλολαϊκής Οικονομικής Πολιτικής που θα αναιρέσει τις επι-

πτώσεις των Πολιτικών που ακολουθήθηκαν όλα αυτά τα χρόνια με στόχο την  ευημε-
ρία του Λαού και όχι της Άρχουσας Τάξης.

- Τον Κρατικό Έλεγχο-Εθνικοποίηση των Τραπεζών.
- Την Παραγωγική Ανασυγκρότηση σε όλους τους τομείς της οικονομίας και κύρια 

του Πρωτογενούς Τομέα.
- Την αντιμετώπιση της Ανθρωπιστικής Κρίσης.
- Την υπεράσπιση των Εργατικών και Συνδικαλιστικών Δικαιωμάτων.
- Το Χτύπημα της Διαπλοκής ανάμεσα σε Κράτος και Συμφέροντα σε όλες της τις 

εκφράσεις (ΜΜΕ, Δημόσια Έργα, Δημόσιος Τομέας, κλπ).
- Τη φορολόγηση του Μεγάλου Κεφαλαίου και της Οικονομικής Ολιγαρχίας, με ελά-

φρυνση των Λαϊκών Τάξεων και των Μικρομεσαίων.
- Τη προσφυγή στα διεθνή δικαστήρια, για την κήρυξη του χρέους σαν παράνομου 

και επαχθούς, - όπως το πόρισμα της Επιτροπής Ελέγχου του Χρέους της Βουλής κα-
ταγράφει – και την αναστολή καταβολής αυτού στους δανειστές.

Πιστεύουμε ότι μετά τις εκλογές θα πρέπει να ανοίξει ένας πλατύς δημοκρατικός 
διάλογος στην Αριστερά και τον Λαό γενικότερα για την ισχυροποίηση και διεύρυνση 
του Λαϊκού Μετώπου, με την εφαρμογή ανοιχτών διαδικασιών για τη δημιουργία του 
φορέα που θα μπορέσει, αποφεύγοντας τις δυσλειτουργίες και τα λάθη του πρόσφα-
του παρελθόντος, να μας οδηγήσει στη πραγματοποίηση των οραμάτων και των στό-
χων μας.

Για όλους τους πιο πάνω λόγους αποφασίσαμε, ότι στις σημερινές συνθή-
κες που έχουν διαμορφωθεί, πρέπει να συμπαραταχθούμε και να στηρίξουμε 
το Μέτωπο της Λαϊκής Ενότητας και να δώσουμε μαζί την Εκλογική Μάχη.

Καλούμε τα μέλη, τους φίλους και τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, στη Πά-
ρο-Αντίπαρο και στις Κυκλάδες, να αναλογιστούν που τους οδηγούν η ηγε-
σία του και να συσπειρωθούν με αυτούς που ούτε ψήφισαν, ούτε υποστήρι-
ξαν Αντιλαϊκά Μνημόνια και Μέτρα, και να στηρίξουν εκλογικά την ΛΑΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ».
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Και με το 3ο μνημόνιο

Απαξιώνουν τη μόρφωση

Με πολύ σοβαρά προβλήματα ξεκίνησε και φέτος η νέα σχολική χρονιά. Τέσσερα 
νηπιαγωγεία (Νάουσα, Αγκαιριά, Μάρπησσα Μάρμαρα) και το δημοτικό σχολείο της 
Νάουσας, δε λειτουργούν λόγω των ελλείψεων σε εκπαιδευτικό προσωπικό, ενώ τα 
υπόλοιπα σχολεία υπολειτουργούν.

Είναι φανερό ότι τα προβλήματα δυσκολεύουν και παρεμποδίζουν την ανάγκη για 
να μάθουν όλα τα παιδιά γράμματα, να προκόψουν, να γίνουν η νέα προωθητική δύ-
ναμη για την κοινωνία μας. Απαξιώνουν τη μόρφωση, στραγγαλίζουν κάθε διάθεση 
για μάθηση. Μεγάλες είναι οι ευθύνες όλων των συγκυβέρνησεων που εφάρμοσαν 
την πολιτική των περικοπών και σ’ αυτόν τον ευαίσθητο τομέα της παιδείας και της 
αντιμετώπισης των ελλειμμάτων του κρατικού προϋπολογισμού σε βάρος των δι-
καιωμάτων της μεγάλης πλειοψηφίας του Ελληνικού λαού.

Τα προβλήματα αυτά είχε καταγγείλλει με ανακοίνωση του ο σύλλογος εκπαιδευ-
τικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Πάρου-Αντιπάρου «Παναγιώτης Καλλίερος» και 
δημοσιεύθηκε στο αφιέρωμα για την νέα σχολική χρονιά στο προηγούμενο φύλλο 
της Φ.τΠ. όπου κατέληγε: «Γι’ αυτό το λόγο καλούµε όλους τους συναδέλφους εκ-
παιδευτικούς, αλλά και τους γονείς και την εργαζόµενη πλειοψηφία σε κοινό µέτωπο 
παιδείας - εργασίας για την ανατροπή του µορφωτικού καιάδα, για την υπεράσπιση του 
δηµόσιου σχολείου των αναγκών και των δικαιωµάτων µας».

Για τα σοβαρά φετινά προβλήματα στα σχολεία του νησιού, ο δήμαρχος κ. Μ. Κω-
βαίος, έκανε παρέμβαση με σχετική επιστολή του προς τον αρμόδιο υπουργό, στην 
οποία τονίζει: «[...] «η µόρφωση των παιδιών µας δεν τελεί υπό διαπραγµάτευση και η 
παροχή δωρεάν εκπαίδευσης σε όλους τους µαθητές ώστε να µπορούν να ανταποκρι-
θούν στις απαιτήσεις της εποχής µας είναι καθήκον της Πολιτείας».

Αποχή από τις άδειες αίθουσες
Στο δημοτικό σχολείο της Νάουσας, το οποίο δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσει 

με μόνο 4 δασκάλους, ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων, με απόφαση της γενικής 
συνέλευσής του αποφάσισε οι μαθητές να απέχουν από τα μαθήματα μέχρι να επι-
λυθεί το πρόβλημα.

Στην ανακοίνωση τους αναφέρουν: «καλούµε όλους τους γονείς να κάνουν πράξη 
την απόφαση της Γενικής µας Συνέλευσης», ώστε να δείξουν προς όλες τις κατευθύν-
σεις ότι αντιδρούν σε όλη αυτή την πρωτοφανή κατάσταση, «γιατί σε διαφορετική 
περίπτωση θα είµαστε και εµείς συνυπεύθυνοι και συνεργοί στη διαχρονική και συνεχι-
ζόµενη υποβάθµιση του σχολείου µας και το τελικό κλείσιµό του», όπως υποστηρίζουν.

Για το ίδιο θέμα η Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου εξέδωσε επίσης σχετικό δελτίο τύ-
που, το οποίο και καταλήγει: «Είναι φανερό ότι οι συνθήκες έναρξης της φετινής 
σχολικής χρονιάς είναι χειρότερες από κάθε άλλη φόρα. Το µόνο όπλο που έχουν στα 
χέρια τους γονείς, εκπαιδευτικοί και µαθητές είναι ο αγώνας για τα αυτονόητα. Για το 
λόγο αυτό ευχόµαστε καλή ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ σχολική χρονιά. Εµείς θα είµαστε δίπλα σας 
και µαζί σας».

Στην Πάρο
Η έλλειψη εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην Πάρο είχαν ως 

αποτέλεσμα να υπάρχουν σχολεία κλειστά και άλλα να υπολειτουργούν. Αναλυτικά 
στην Πάρο η κατάσταση σήμερα έχει ως εξής:

1ο Δημοτικό Παροικιάς: 4 δάσκαλοι (πρωινή ζώνη), 1 δάσκαλος ολοήμερου, 
1 ειδικής αγωγής, 1 παράλληλη στήριξη, 1 αγγλικών, 1 φυσικής αγωγής, 1 ηλεκτρο-
νικών υπολογιστών, 1 γαλλικών ή γερμανικών, 1 θεατρικής αγωγής.

2ο Δημοτικό Παροικιάς: 3 Δάσκαλοι (πρωινή ζώνη), 1 ειδικής αγωγής, 2 αγ-
γλικών, 1 φυσικής αγωγής, 1 εικαστικά, 1 μουσικής, 1 θεατρικής αγωγής, 1 γαλλι-
κών ή γερμανικών.

Δημοτικό Νάουσας (δεν ήταν δυνατό να λειτουργήσει): 9 Δάσκαλοι 

Δημιουργική απασχόληση στο Δημοτικό  Σχολείο Νάουσας, κατά τη διάρκεια της αποχής
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(πρωινή ζώνη), 1 ειδικής αγωγής, 1 παράλληλη στήριξη, 2 αγγλικών, 2 φυσικής αγω-
γής, 1 μουσικής, 1 θεατρικής αγωγής, 1 γαλλικών ή γερμανικών.

Δημοτικό Αγκαιριάς: 1 δάσκαλος ολοήμερου, 1 φυσικής αγωγής, 1 μουσικής, 
1 αγγλικών, 1 ειδικής αγωγής.

Δημοτικό Κώστου - Λευκών: 2 δάσκαλοι (πρωινή ζώνη), 1 δάσκαλος ολοήμε-
ρου, 1 φυσικής αγωγής, 1 μουσικής.

Δημοτικό Μάρπησσας- Αρχιλόχου: 6 δάσκαλοι, 3 δάσκαλοι ολοήμερου, 1 
πληροφορική, 1 φυσικής αγωγής, 1 γαλλικών ή γερμανικών.

3ο νηπιαγωγείο: 1 νηπιαγωγός.
4ο νηπιαγωγείο: 1 νηπιαγωγός (έως Νοέμβριο).
Νηπιαγωγείο Νάουσας (το σχολείο δεν άνοιξε): 3 νηπιαγωγοί, 1 νηπιαγωγός 

ολοήμερο.
Νηπιαγωγείο Αγκαιριάς (το σχολείο δεν άνοιξε): 2 νηπιαγωγός, 1 νηπιαγωγός 

ολοήμερο,
Νηπιαγωγείο Μάρπησσας (το σχολείο δεν άνοιξε): 1 νηπιαγωγός, 1 νηπιαγω-

γός ολοήμερο.
Νηπιαγωγείο Μαρμάρων (το σχολείο δεν άνοιξε): 1 νηπιαγωγός.
Νηπιαγωγείο Προδρόμου 1 νηπιαγωγός ολοήμερο.
Γενικό Λύκειο Παροικίας (ΓΕΛ): 1 φυσικός, 1 βιολόγος, 1 φιλόλογος, 1 αγγλι-

κών.
Επαγγελματικό Λύκειο Παροικίας (ΕΠΑΛ): 1 οχημάτων, 1 οικονομολόγος, 1 

φυσικός, 1 φιλόλογος, 1 αγγλικών, 
1 νοσηλευτής.

Λύκειο Νάουσας: 1 μαθημα-
τικός, 1 γαλλικών, Φιλόλογος (5 
ώρες), Φυσικός (6 ώρες), Βιολόγος 
(8 ώρες), Καλλιτεχνικών (4 ώρες), 
Κοινωνιολόγος, Μουσικής.

Γυμνάσιο Παροικιάς: 2 ½ φυ-
σικοί (συνολικά 48 ώρες 2 πλήρες 
ωράριο και 1 διάθεση), 1 γερμανι-
κών

Γυμνάσιο Νάουσας: 2 ειδικής 
αγωγής.

Γυμνάσιο Αρχιλόχου: Τεχνο-
λογίας (10 ώρες), Μουσικής, Φυ-
σικός (6 ώρες), καλλιτεχνικών.

Επιστολή Κωβαίου
Στις 15 Σεπτεμβρίου, ο δήμαρ-

χος, κ. Μ. Κωβαίος έστειλε την ακό-
λουθη επιστολή προς το υπουργείο 
πολιτισμού, παιδείας και θρησκευ-
μάτων:

«ΘΕΜΑ: «Κάλυψη κενών θέσεων 
εκπαιδευτικού προσωπικού σχολι-
κών μονάδων Δήμου Πάρου»

Η φετινή σχολική χρονιά ξε-
κίνησε με πολλές ελλείψεις εκ-
παιδευτικού προσωπικού που σε 
ορισμένες περιπτώσεις καθιστούν 
αδύνατη τη λειτουργία των σχολικών μονάδων. Στο νησί μας για πρώτη φορά 
τέσσερα νηπιαγωγεία παραμένουν κλειστά χωρίς την παρουσία κανενός εκπαιδευ-
τικού ενώ στην πλειοψηφία τους λειτουργούν με έναν μόνο εκπαιδευτικό καθώς 
σε σύνολο 12 Νηπιαγωγείων έχουμε 13 θέσεις που είναι κενές. Στα έξι 6 Δημοτικά 
Σχολεία υπάρχουν 25 κενές θέσεις δασκάλων, 5 δασκάλων ολοήμερου, 6 Αγγλι-
κών, 7 Φυσικής Αγωγής, Γαλλικών ή Γερμανικών, 10 λοιπών ειδικοτήτων και 6 
Ειδικής αγωγής. Στα 3 Γυμνάσια και 3 Λύκεια έχουμε 5 κενά Καθηγητών Φυσικής, 
2 Φιλολόγων, 1 Μαθηματικών, 1 Βιολόγων, 2 Αγγλικής Γλώσσας, 1 Θεολόγων, 1 
Οικονομολόγων, 1 Καθηγητών Οχημάτων, 1 Καλλιτεχνικών, 1 Μουσικής, 1 Τεχνο-
λογίας και 2 Ειδικής Αγωγής.

Από τα στοιχεία που παραθέτουμε είναι προφανές ότι βρισκόμαστε σε μία πρω-
τοφανή κατάσταση υποβάθμισης της παρεχόμενης παιδείας και ζητάμε την επίλυ-
ση του προβλήματος και την κάλυψη των κενών ώστε να μπορέσουν να λειτουργή-
σουν τα σχολεία μας. Αποτελεί στοιχειώδη υποχρέωση απέναντι στα παιδιά μας να 
μην υποθηκεύσουμε το μέλλον τους στερώντας τους το δικαίωμα στη μόρφωση. 
Ακόμη και τα σχολεία που έχουν ανοίξει έχουν τόσες ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς 
που παρά τις αξιέπαινες προσπάθειες που καταβάλλονται για την ομαλή λειτουργία 
είναι αδύνατον να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Η εξασφάλιση της εύρυθμης λει-
τουργίας των σχολείων θα πρέπει να είναι πρώτης προτεραιότητας της Ελληνικής 
Κυβέρνησης διότι η μόρφωση των παιδιών μας δεν τελεί υπό διαπραγμάτευση και 
η παροχή δωρεάν εκπαίδευσης σε όλους τους μαθητές ώστε να μπορούν να αντα-
ποκριθούν στις απαιτήσεις της εποχής μας είναι καθήκον της Πολιτείας.

Ο Δήμος Πάρου και η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων εκφράζουν την 
αγωνία τους για την κατάσταση που επικρατεί και ζητούν την παρέμβασή σας για 
την άμεση πλήρωση όλων των κενών θέσεων εκπαιδευτικών».

Αντίδραση από γονείς
Ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων μαθητών του δημοτικού σχολείου Νάουσας 

έλαβε την απόφαση να απέχουν τα παιδιά τους να μην πηγαίνουν στο μάθημα έως 
να επιλυθεί το θέμα. Η ανακοίνωσή τους έχει ως εξής:

«Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς το σχολείο μας βρίσκεται στη δεινή κατά-
σταση να έχει μόνο 4 εκπαιδευτικούς, για να καλύψει 13 τμήματα πρωινού σχο-
λικού προγράμματος και 1 ολοήμερου. Προφανώς η κατάσταση αυτή οφείλεται 
στην έλλειψη σταθερών πολιτικών στην εκπαίδευση της χώρας μας, αλλά και προ-
φανούς κωλυσιεργίας που σε συνδυασμό με την συγκυρία των εκλογών οδήγησε 
στην ασφυκτική αυτή κατάσταση.

Επειδή εδώ και χρόνια τα πράγματα χειροτερεύουν αντί να βελτιώνονται και 
φοβόμαστε ότι αυτό θα συνεχιστεί, οφείλουμε να αντιδράσουμε με όσα μέσα δι-
αθέτουμε όσο τα σχολεία μας δεν έχουν οδηγηθεί ακόμα σε πλήρη αποσάθρωση 
και απαξίωση .

Προσπαθώντας να διαφυλάξουμε με τις φτωχές μας δυνάμεις όση αξιοπιστία 
έχει μείνει στο εκπαιδευτικό μας σύστημα αλλά και όση αξιοπρέπεια αρμόζει στους 
ήρωες εκπαιδευτικούς μας, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού 
Σχολείου Νάουσας στην Έκτακτη Γενική του Συνέλευση της 11ης Σεπτεμβρίου 
2015 αποφάσισε τα παιδιά μας και μαθητές του σχολείου, από την Δευτέρα 14 /9 
να μην πηγαίνουν στο σχολείο, είτε τα τμήματά τους έχουν εκπαιδευτικό είτε όχι 
μέχρι το πρόβλημα να επιλυθεί. Καλούμε όλους τους γονείς να κάνουν πράξη την 
απόφαση της Γενικής μας Συνέλευσης, ώστε να δείξουν προς όλες τις κατευθύν-
σεις ότι αντιδρούν σε όλη αυτή την πρωτοφανή κατάσταση γιατί σε διαφορετική 

περίπτωση θα είμαστε και εμείς 
συνυπεύθυνοι και συνεργοί στη 
διαχρονική και συνεχιζόμενη υπο-
βάθμιση του σχολείου μας και το 
τελικό κλείσιμό του.

Επειδή η πλήρης ευθύνη της 
απαράδεκτης κατάστασης ανήκει 
στο Υπουργείο Πολιτισμού Παι-
δείας και Θρησκευμάτων, καλούμε 
κάθε υπεύθυνο, αναλογιζόμενο τις 
όποιες μικρές ή μεγάλες ευθύνες 
του, να πράξει ό,τι απαιτείται το 
συντομότερο δυνατό από τα αυ-
τονόητα καθήκοντά του που μέχρι 
τώρα έχει παραμελήσει, πριν η κα-
τάσταση αυτή γίνει συνήθεια».

Λαϊκή Συσπείρωση
Για το ίδιο θέμα η Λαϊκή Συσπεί-

ρωση Πάρου εξέδωσε το παρακά-
τω δελτίο τύπου:

«ΚΑΛΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ 
ΧΡΟΝΙΑ!!!

Περίσσεψαν και φέτος οι ευχές 
για την «καλή σχολική χρονιά» 
από τους εκπροσώπους του αστι-
κού πολιτικού μας συστήματος και 
τους τοπικούς «άρχοντες», εκπρο-
σώπους  του. Με αυτό τον τρόπο 
περιπαίζουν χρόνια τώρα, χιλιάδες 

στην χώρα και στο νησί μας, γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι τα σχολεία άνοιξαν και από την πρωτοβάθμια μόνο εκ-

παίδευση  στην Πάρο και την Αντίπαρο λείπουν, 32 Δάσκαλοι, 13 Νηπιαγωγοί, 15 
καθηγητές ειδικοτήτων και 5 ειδικής  αγωγής. Μπορεί να τους βρουν αυτούς και 
όσους άλλους λείπουν σε μερικές βδομάδες ή μερικούς μήνες από τα «σκλαβο-
πάζαρα» των αναπληρωτών και των ωρομίσθιων που προφανώς δεν καλύπτουν 
έκτακτες ανάγκες αλλά οργανικά κενά, με ότι αυτό σημαίνει για την εκπαιδευτική 
διαδικασία και το «στρατό» των εκπαιδευτικών της «ευέλικτης εργασίας».

Τα σχολεία άνοιξαν αλλά κανείς δεν διαβεβαιώνει ότι τα κτίρια που μπαίνουν 
καθημερινά χιλιάδες παιδιά είναι ασφαλή. Τα σχολεία άνοιξαν αλλά τα παιδιά συ-
νεχίζουν να μπαινοβγαίνουν σε κοντέϊνερς, να αυλίζονται σε ανεπαρκείς χώρους, 
να στοιβάζονται σε 30αρια τμήματα, να στερούνται χώρων άθλησης και φυσικά η 
μόρφωση τους να κοστίζει στους γονείς ένα σωρό χρήματα σε δόξα της «δωρεάν 
δημόσιας παιδείας» στη χώρα μας. Αυτή είναι η κατάσταση για την μαθητιώσα 
νεολαία του 2015 όταν ο άνθρωπος έφτασε στα όρια του γαλαξία μας. Αυτή είναι 
η παιδεία στο κοινό «ευρωπαϊκό μας σπίτι». Αυτές είναι οι συνθήκες της εκπαιδευ-
τικής  διαδικασίας που διαμόρφωσε ο «ευρωπαϊκός μονόδρομος της σωτηρίας 
της χώρας» και αποτελούν τα προεόρτια αυτού που θα ζήσουμε μετά τις εκλογές.

Όταν συμβαίνουν όλα αυτά και όταν σχολικά κτίρια στο τόπο μας κα-
ταρρέουν κάτω από το βάρος της ηλικίας τους, κάποιοι βαυκαλίζονται ότι 
έπαιζαν το ρόλο τους. Ανάμεσά τους και ο ∆ήμαρχος, επειδή η δημοτική 
αρχή έβαψε μερικά κτίρια, όταν σχολεία της Πάρου καλύπτουν λειτουργι-
κά έξοδα από τη τσέπη των γονιών και πριν μερικούς μήνες οι δημοτικοί 
άρχοντες ήθελαν οι γονείς να πληρώσουν τον καθαρισμό των μοκετών 
των νηπιαγωγείων!!! 

Είναι φανερό ότι οι συνθήκες έναρξης της φετινής σχολικής χρονιάς είναι χειρό-
τερες από κάθε άλλη φορά. Το μόνο όπλο που έχουν στα χέρια τους γονείς, εκπαι-
δευτικοί και μαθητές είναι ο αγώνας για τα αυτονόητα. Για το λόγο αυτό ευχόμαστε 
καλή ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ σχολική χρονιά. Εμείς θα είμαστε δίπλα σας και μαζί σας».

Δημιουργική απασχόληση στο Δημοτικό  Σχολείο Νάουσας,
κατά τη διάρκεια της αποχής
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Τους δοκίμασες…  
Και τώρα τι;

Πάμε σε εκλογές-εξπρές για 3η φορά σε 
λιγότερο από ένα χρόνο. Γιατί; Η απάντηση 
είναι απλή: Θέλουν να προλάβουν να 
υφαρπάξουν τη συναίνεση του κόσμου 
(και με τη ψήφο του) στα μέτρα του 
3ου Μνημονίου, πριν αυτά αρχίσουν 
να γίνονται ορατά στην τσέπη του, στη 
ζωή του. Γιατί μετά τις εκλογές έρχεται κα-
ταιγισμός νέων μέτρων –πάνω στα παλιά, τα 
οποία, όχι μόνο δεν πήραν πίσω, αλλά με το 
νέο μνημόνιο τα πάνε ακόμα παραπέρα. 

Τα μέτρα αυτά τα ψήφισαν ΟΛΟΙ (ΣΥΡΙ-
ΖΑ, ΑΝΕΛ, ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΠΟΤΑΜΙ) και θα τα 
εφαρμόσουν ΟΛΟΙ. Οι όποιοι καυγάδες γίνο-
νται στα κανάλια είναι για τα μάτια του κόσμου.

Το διακύβευμα λοιπόν των εκλογών είναι απλό: θα επιλέξουμε ποιος θα διαχειρι-
στεί το μνημόνιο; Θα επιλέξουμε ποιος θα εφαρμόσει την περαιτέρω φτωχοποίηση 
του λαού μας, το σφαγιασμό των δικαιωμάτων μας, την υπονόμευση της ζωής μας. 
Ή θα επιλέξουμε με ποιον θα αντισταθούμε σε όλα τα παραπάνω; Απευθυνόμαστε 
σε όλους: σε όλους εκείνους που θεωρούν –και δικαίως- πως τους είπαν ψέματα, 
πως τους εξαπάτησαν, που είναι θυμωμένοι. Αλλά και που ταυτόχρονα δεν θέλουν 
να σκύψουν το κεφάλι, να αποδεχτούν μοιρολατρικά τη μοίρα τους, υπομένοντας 
απλά τα παλιά και νέα μέτρα. Απευθυνόμαστε σε όλους, ανεξάρτητα από το τι ψήφι-
ζαν έως τώρα, από τις ιδιαίτερες πολιτικές τους πεποιθήσεις, από το αν συμφωνούν 
ή όχι σε όλα με το ΚΚΕ. Τα μέτρα που έρχονται δεν έχουν χρώμα ως προς τον απο-
δέκτη τους: θα μας πλήξουν όλους ανεξαιρέτως. Έχουν όμως χρώμα ως προς αυτόν 
που θα τα εφαρμόσει, είτε αυτός είναι ροζ είτε γαλάζιος, είτε θα έχει και πράσινες, 
πορτοκαλί, μωβ ή άλλες πινελιές. 

Απευθυνόμαστε λοιπόν σε όλους εσάς και σας λέμε:
Πλέον, τα έχεις δει και τα έχεις ακούσει κυριολεκτικά όλα. Τους έχεις δοκιμάσει 

όλους. Θα ανέχεσαι να σε κοροϊδεύουν; Θα συναινέσεις –και με την ψήφο σου- στη 
συνέχεια αυτής της κοροϊδίας; Θα τους ξαναεμπιστευτείς; Ή μήπως ήρθε η ώρα να 
τους γυρίσεις την πλάτη, να εμπιστευτείς τη δύναμή σου, τη τεράστια δύναμή σου, 
συμβάλλοντας –και με την ψήφο σου- στο να θέσουμε εμπόδια στην εφαρμογή αυ-
τών των μέτρων, να τα ανατρέψουμε και να πάρουμε πίσω όλα όσα μας έχουν πάρει 
και ακόμα περισσότερα; Στο να διεκδικήσουμε πίσω την πατρίδα μας, τον τεράστιο 
πλούτο που παράγουμε; Ώστε να γίνει ο λαός πραγματικός νοικοκύρης στον τόπο 
του; Να διεκδικήσουμε τη ζωή που μας αξίζει;

Ας μη δώσουμε το δικαίωμα σε όλους εκείνους που έβαλαν φαρδιά πλατιά την 
υπογραφή τους στις μειώσεις μισθών και συντάξεων, τις περικοπές σε Υγεία, Παι-
δεία και Πρόνοια, στη διάλυση των εργασιακών σχέσεων, στη χρεοκοπία των αγρο-
τών και των μικρών επαγγελματιών, στην υπονόμευση της ζωής μας, τη δική μας 
και των παιδιών και των εγγονιών μας ακόμα. Ας μην τους δώσουμε το δικαίωμα 
να πουν την επόμενη μέρα ότι ο κόσμος με την ψήφο του συναινεί στον σφαγιασμό 
του, ότι τα μνημόνια, η φτωχοποίηση του λαού εν έτει 2015 είναι μονόδρομος –ότι 
απλά το έχουμε αποδεκτεί. 

Δυνατό ΚΚΕ λοιπόν. Για να βροντοφωνάξουμε πως δεν εκβιαζόμαστε, δεν λυγί-
ζουμε, δεν υποχωρούμε. Ούτε στους ντόπιους ούτε στους ξένους διαχειριστές της 
φτωχοποίησής μας. Αντίθετα: Στεκόμαστε όρθιοι και με το κεφάλι ψηλά. 
Αντιστεκόμαστε, παλεύουμε και ανοίγουμε –με το λαό πρωταγωνιστή- 
δρόμους πραγματικά ελπιδοφόρους, δρόμους πραγματικής ανάπτυξης 
υπέρ του λαού, δρόμους ρήξης και ανατροπής με όλους όσους απομυ-
ζούν τον ιδρώτα μας και υποθηκεύουν τη ζωή μας!

Αναστάσης Γκίκας
Υποψήφιος βουλευτής Κυκλάδων με το ΚΚΕ

Στ. Στέλλας:
«Ζητούμε ψήφο για 
όραμα και ελπίδα»

O υποψήφιος βουλευτής Σταύρος Στέλλας, 
του ΣΥΡΙΖΑ στο νομό Κυκλάδων, γεννήθηκε στα 
Μάρμαρα Πάρου. Είναι οικονομολόγος, απόφοι-
τος του Πανεπιστημίου Πειραιά. Εργάσθηκε για 
30 έτη σε εταιρίες πετρελαιοειδών. Για οκτώ 
χρόνια εργάστηκε σε βαλκανικές χώρες (Σερβία, 
Κροατία, Βουλγαρία και Ρουμανία). 

Παράλληλα δραστηριοποιήθηκε στον τουριστι-
κό κλάδο στο νησί. Πολιτικά είναι ενεργός από το 
1973 στις γραμμές του Ρήγα Φεραίου. Κατόπιν 
δραστηριοποιήθηκε στις οργανώσεις του ΚΚΕ 
εσωτερικού, του ΣΥΝ και τέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Από 
το 2012 είναι επιστημονικός συνεργάτης στην 
Κ.Ο ΣΥΡΙΖΑ, (Οικονομικών, ΔΕΚΟ,  Ενέργεια) και 
συντάκτης πολλών μελετών.

Ο κ. Στ. Στέλλας παραχώρησε στη Φ.τΠ. την παρακάτω συνέντευξη:

Γιατί κ. Στέλλα έπρεπε να οδηγηθεί η χώρα σε εκλογές; Ο κόσμος έχει 
κουρασθεί από τις συνεχείς εκλογικές αναμετρήσεις,

Σ.Στ.: «Ο λόγος είναι ότι η κυβέρνηση έχασε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Η 
κυβέρνηση καταψηφίστηκε από τους ίδιους τους βουλευτές της.

Σας θυμίζω ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ είχε άνετη πλειοψηφία 163 βου-
λευτών και 47 βουλευτές της δε την στήριξαν. Ως εκ τούτου δεν θα μπορούσε να 
κυβερνά στηριζόμενη στις ψήφους της αντιπολίτευσης. Με την ευκαιρία της διενέρ-
γειας των εκλογών οι πολίτες καλούνται επίσης, να αποφασίσουν εάν η κυβέρνηση, 
σωστά έπραξε, σωστά διαπραγματεύτηκε και προστάτεψε τα συμφέροντα τους και 
να δώσει εντολή για  το μελλοντικό πρόγραμμα εξόδου από την κρίση».

Οι δυσκολίες ήταν γνωστές .Γιατί υποσχεθήκατε τόσα ευχάριστα; Μή-
πως ήταν μια «υποκλοπή» της ψήφου των πολιτών; Μήπως «προδώσα-
τε» τη λαϊκή εντολή;

Σ.Στ.: «Περιμέναμε κάποιες δυσκολίες, αλλά πιστέψαμε ότι τα επιχειρήματα μας 
και το εμφανές του αδιεξόδου των μνημονίων, θα ήταν αρκετά για να έχουμε μια 
αναδιάρθρωση του χρέους. Τελικά, αυτό έγινε με την παρούσα συμφωνία, αφού 
προηγουμένως κατορθώσαμε να κάνουμε ρωγμές στο θέμα του χρέους και η πλει-
ονότητα των κρατών μαζί με το ΔΝΤ να παραδέχονται πλέον ότι το χρέος μας δεν 
είναι βιώσιμο.

Παράλληλα, θέλω να σας θυμίσω τον αδυσώπητο πόλεμο και το άδειασμα των 
ρευστών από τις τράπεζες. Ήταν μια ενορχηστρωμένη πράξη δολιοφθοράς, με πρω-
τεργάτες στελέχη της ΝΔ (Βούλτεψη, Γεωργιάδης κ.α ). Τραπεζικοί κύκλοι υπολογί-
ζουν το ποσό αυτό σε πάνω από 40 δις ευρώ Για να απαντήσω και στο δεύτερο σκέ-
λος. Θέλω να τονίσω ότι δεν «προδώσαμε» κανέναν, γιατί κάτι τέτοιο θα ήταν σαν 
να προδίδαμε τους εαυτούς μας. Όλοι στο ΣΥΡΙΖΑ είμαστε κομμάτι της κοινωνίας 
και έχουμε τα ίδια προβλήματα, τις ίδιες ανησυχίες και τα ίδια άγχη με τον καθένα».

Οι πολίτες πιστεύουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε το ΟΧΙ του δημοψηφίσματος 
ΝΑΙ!

Σ.Στ.: «Το δημοψήφισμα ήταν μια μεγαλειώδης νίκη των ελλήνων Η εντολή, του 
δημοψηφίσματος, προς την κυβέρνηση στο οικονομικό πεδίο ήταν, να μην υπογρά-
ψει την σκληρότατη πρόταση της ΕΕ και παράλληλα να μη βγάλει τη χώρα από το 
ευρώ. Σε πολιτικό επίπεδο οι πολίτες αντιστάθηκαν και στήριξαν την εκλεγμένη 
κυβέρνηση απέναντι σε ένα οργανωμένο πραξικόπημα που ήθελε να «ρίξει» την 
κυβέρνηση.

Σας θυμίζω ότι δυο εβδομάδες πριν το δημοψήφισμα, Βενιζέλος, Σαμαράς και 
Θεοδωράκης επισκέφτηκαν τις Βρυξέλλες προκειμένου να δρομολογήσουν πολιτι-
κές εξείξεις. Μια εβδομάδα μετά, η ΕΚΤ έκλεισε τις τράπεζες για να γίνει το δημο-
ψήφισμα σε συνθήκες πανικού. Η κυβέρνηση και ο λαός άντεξαν και έδωσαν ένα 
μεγαλειώδες 62%».

Γιατί οι πολίτες να ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ σ’ αυτές τις εκλογές;
Σ.Στ.: «Πρώτο για να μην κυβερνήσουν ξανά αυτοί που 40 χρόνια τώρα κατα-

στρέφουν τη χώρα με τη διαφθορά και τη διαπλοκή.
Δεύτερο γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο μόνος που μπορεί να εγγυηθεί τα συμφέροντα των 

λαϊκών στρωμάτων, όσων  καταπιέζονται αγωνιούν για τον καθημερινό βιοπορισμό 
τους   και δεν ανήκουν στην οικονομική ολιγαρχία της χώρας.

Τρίτο γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ηθικό πλεονέκτημα. Δεν είναι διαπλεκόμενος, δε χρωστά 
χάρες σε κανένα και για να φέρουμε μπροστά στη δικαιοσύνη όλους αυτούς που 
τόσα χρόνια καταλήστευσαν τον ελληνικό λαό

Τέταρτο για να πραγματώσουμε τις ελπίδες των πολιτών που στο λίγο χρονικό 
διάστημα που κυβερνήσαμε, δεν το καταφέραμε. Ζητούμε την ψήφο για το άλλο 
μισό  του οράματος και της ελπίδας».

Beach Volley
Ένα συναρπαστικό τουρνουά ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή 12 ομάδων με 

αθλητές κάτω των 20 ετών, στα Λιβάδια Παροικίας, στις 22-23 Αυγούστου 2015.
Υπήρξαν συμμετοχές απ’ όλες τις ηλικίες, ωστόσο την παράσταση έκλεψε η ομάδα 

των 10χρονων αθλητών της ακαδημίας του ΝΟΠ, Σαβίδη Μάρκου και Ραγκούση 
Βασιλικής.

Στον τελικό, η ομάδα Μαγγανά Πέτρου και Σαρρή Μαριάννας, επικράτησε με 2-0 
σετ της ομάδας Ραγκούση Νίκου και Ραγκούση Κατερίνας, σε ένα παιχνίδι με πολλά 
καρφώματα και φοβερές άμυνες και κατέκτησε την πρώτη θέση. Την τρίτη θέση 
κατέκτησε η ομάδα Σιφναίου Σάββα και Ανδρεοπούλου Κατερίνας που έπαιξε στον 
μικρό τελικό με τις Φραγκούλη Μαρουσώ και Λιαράτσικα Δανάης, σ’ ένα παιχνίδι 
που κρίθηκε στο time break 2-1 σετ.
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Γλυπτά
Τα γλυπτά έργα από το συμπόσιο γλυπτικής που είχε πραγματοποιηθεί στο Μαρά-

θι προ ετών, άρχισαν να τοποθετούνται στον αύλειο χώρο του δημαρχείου Πάρου, 

στην Αγία Άννα Παροικιάς, την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου.

Εγγραφές από 1/9 - Έναρξη µαθηµάτων από 10/9 

 ° Προετοιµασία Πανελληνίων
   σύµφωνα µε το νέο σύστηµα Λυκείου

 ° Τµήµατα 4-5 ατόµων
 ° Κλειστά τµήµατα επιπέδων
 ° Ιδιαίτερα
 ° Τµήµατα γυµνασίου (20% έκπτωση)

Διδασκόµενα µαθήµατα:
Έκθεση | Αρχαία Ελληνικά | Ιστορία | Λατινικά

Νάουσα Τηλ. 22840 53550    Παροικία (περιοχή Πλάτανος) Τηλ. 22840 25265
Κιν: 6974 903604 - tkasapidis@yahoo.gr 

Κλασική 
Μουσική
πιάνο, κιθάρα, βιολί, 
βιολοντσέλο, φωνητική, 
υποχρεωτικά & 
ανώτερα θεωρητικά Μοντέρνα Μουσική

µοντέρνο τραγούδι, ηλεκτρικό 
µπάσο, ηλεκτρική-ακουστική  
κιθάρα, κρουστά, πιάνο, 
σαξόφωνοΠαραδοσιακή 

λαϊκή µουσική 
τσαµπούνα, κλαρίνο, 
µπουζούκι, κανονάκι, 
σαντούρι, λαούτο

Σεµινάρια
εκδηλώσεις

Μουσικοκινητική 
αγωγή Orff
για παιδιά

Προετοιµασία
για πανελλήνιες
εξετάσεις

Χορωδία 
ενηλίκων και  παιδιών.

Το πρώτο ωδείο στην Πάρο είναι γεγονός 
αναγνωρισµένο απο το κράτος µε αριθµό απόφασης ΦΕΚ 1149,16/06/2015 τεύχος β´

καλλιτεχνική διευθύντρια: Μαρουλία Κοντού 
καλλιτεχνικοί συνεργάτες: Λουδοβίκος των Ανωγείων µουσική ποιητική
          Νίκος Οικονοµίδης παραδοσιακό βιολί  

22840 23202 & 6987168611
Κακάπετρα, Παροικία | www.mythodia.gr | contact@mythodia.gr
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & Ε-
ΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ∆ΑΣΟΣ, πωλούνται 
3 σπίτια, 150 τµ το καθένα, 
µε 2 στρέµµατα και πηγάδι. 
Επίσης 1 δυάρι 53 τ.µ. ∆ίνονται 
ξεχωριστά ή µαζί. Μεσολά-
βηση για λήψη τραπεζικού 
δανείου. ∆ίνονται και για 
ενοικίαση. Τηλ.: 6940 622 456 
(Vasil Konday) 

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, πω-
λείται σπίτι, 156 τµ, µε 740 τµ 
οικόπεδο, 200 µ από τη θά-
λασσα. Μεσολάβηση για λήψη 
τραπεζικού δανείου. ∆ίνονται 
και για ενοικίαση. Τηλ.: 6940 
622 456 (Vasil Konday) 

ΠΑΡΟΣ, από κατασκευαστή 
λόγω ανάγκης,  πωλούνται σε 
διάφορες τοποθεσίες σπίτια 
εξοχικά και εντός οικισµού,  α-
πό 60 έως 150τµ σε τιµές κάτω 
του κόστους από 45.000€, πο-
λύ µικρή προκαταβολή, πολλές 
δόσεις έναντι ενοικίου. www.
paroshomes.livadas.de. Τηλ.: 
6932285768

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ 

ΠΥΡΓΑΚΙ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, ενοι-
κιάζεται γκαρσονιέρα 22 τ.µ., 
επιπλωµένη. Τηλ. 6948 872 
161/6949 043 463

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται 
κατάστηµα σε κεντρικό δρόµο, 
κοντά στο λιµάνι. Πληροφορίες 
στο τηλ.: 22840 21633, 6982 
775 550

3ο ΧΛΜ. ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ – 
ΑΛΥΚΗΣ, πάνω στον κεντρικό 
δρόµο, ενοικιάζεται χώρος για 
κατάστηµα ή γραφείο, 100 τ.µ. 
ισόγειο και 100 τ.µ. υπόγει-
ο. Ενοικιάζονται µαζί ή και 
ξεχωριστά. Με πάρκινγκ. Τηλ: 

6977 618 527

ΛΕΥΚΕΣ, ενοικιάζεται γκαρσο-
νιέρα επιπλωµένη, 50 τ.µ., µε 
αυλή. Τηλ. επικοινωνίας: 6948 
511 546

ΛΕΥΚΕΣ (έξω απ΄ το 
χωριό), ενοικιάζεται σπίτι, 
2 κρεβατοκάµαρες, κουζίνα, 
καθιστικό, µπάνιο, WC, βερά-
ντες, θέα, θέρµανση. 10 µήνες/
χρόνο για εκπαιδευτικούς. Τηλ. 
6977 646 827

ΕΛΗΤΑΣ ΠΑΡΟΥ, ενοικιάζεται 
δίχωρη γκαρσονιέρα, 2 χλµ. 
από το λιµάνι της Παροικίας. 
Τηλ: 22840 22302, 6944 558 
581

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΚΑΚΑΠΕΤΡΑ, 
ενοικιάζεται κατοικία ισόγεια 
για όλο το χρόνο, 120 τµ. µε 3 
δωµάτια, τα δύο υπνοδωµάτια, 
µε ενιαίο χώρο σαλόνι-κουζί-
να, βεράντα µε θεά θάλασσα, 
παρκινγκ, αυτόνοµη θέρµανση. 
Τιµή: 350 ευρώ το µηνά. Τηλ. 
6931 241 250

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ΖΩΟ∆ΟΧΟΣ ΠΗ-
ΓΗ, ενοικιάζεται σπίτι µε 2 Υ/∆, 
σαλόνι, κουζίνα, µπάνιο και 
βεράντα. Τηλ. επικοινωνίας: 
6987 358 469

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ 
ΠΗΓΑ∆Ι, ενοικιάζεται χώρος 
µε άδεια για Μίνι – Μάρκετ, σε 
ευνοϊκή θέση.  Τηλ. επικοινω-
νίας: 6987 358 469

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΚΕΝΤΡΟ, ενοικιά-
ζεται γκαρσονιέρα µε δωµάτιο, 
κουζίνα και µπάνιο.
Τηλ. 22840 24391, 6944 526 
311

ΠΕΙΡΑΙΑΣ ενοικιάζεται τριάρι 
80 τ.µ., Καραΐσκου 165, 4Ος 
όροφος.
Τηλ. 6977 388 828, 22840 
51274 

ΓΗΠΕ∆Ο 8Χ8, ενοικιάζεται, 
εξοπλισµένο µε τεχνητό χλοο-
τάπητα, 8 προβολείς και υψηλή 
περίφραξη, στην παραλία 
Ψαραλυκής στην Αντίπαρο. 
Κατάλληλο για γήπεδο τένις ή 
για ποδοσφαιρική ακαδηµία. 
Τηλ. επικοινωνίας: 6986 643 
535

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, πάνω από το 
Γυµνάσιο, ενοικιάζεται τριάρι, 
85 τ.µ., σε ήσυχη περιοχή, µε 
κήπο και αυτόνοµη θέρµανση. 
∆ιαθέσιµο από τέλη Οκτωβρί-
ου. Τηλ. επικ. 6946 694 400

ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ (ΠΟΥΝΤΑ-
ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ), ενοικιάζεται 
τριάρι 80 τ.µ., όχι επιπλωµένο, 
µε 2 Υ/∆, σαλόνι, κουζίνα και 
µπάνιο, µε βεράντα και κτήµα 
4 στρέµµατα.
Τηλ. 22840 51149, 6972 058 
655

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΚΑΚΑΠΕΤΡΑ, ε-
νοικιάζεται τριάρι 70 τ.µ.,2 Υ/∆, 
κουζίνα, σαλόνι και µπάνιο, µε 
αυτόνοµη θέρµανση, βεράντες  
και πάρκινγκ. Τηλ. 6974 489 
697

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΚΡΙΟΣ, ενοικιά-
ζεται δυάρι για όλο το χρόνο, 
επιπλωµένο, µε θέρµανση και 
internet. Τηλ. επικοινωνίας: 
6932 331 812

ΝΑΟΥΣΑ, ενοικιάζονται 
STUDIOS, από 25 – 48 τ.µ., 
επιπλωµένα, σε άριστη κατά-
σταση, µε αυτόνοµη θέρµανση 
και Internet. Ενοικιάζονται για 
όλο το χρόνο ή τη σεζόν. 
Τηλ. 6976 433 642

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
-ΖΗΤΗΣΗ

ΣΠΙΤΙ ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ 
ζητείται από Έλληνες, µε 3 Υ/∆ 
και κήπο, στην Παροικία, για 
όλο το χρόνο. Τηλ. 6944 144 
212

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑ-
ΣΗ οικία τριών τουλάχιστον 
δωµατίων σε καλή κατάσταση 

στην Παροικία, σε κεντρικό 
και προσβάσιµο µε αυτοκί-
νητο σηµείο, για µακρόχρονη 
µίσθωση. Σε περίπτωση που 
η κατοικία χρειάζεται 
επισκευές ή εκσυγχρονισµό, 
είναι δυνατή η εκτέλεση των 
εργασιών µε συµψηφισµό των 
ενοικίων. Άγγελος ∆ασκα-
λόπουλος, Μηχανικός: 6974 
336 567, 22840 91481, email: 
agdaskalopoulos@yahoo.gr

ΣΠΙΤΙ ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ 
ζητείται στην Αλυκή και στις 
γύρω περιοχές, άνω των 80 
τ.µ., µε αυτόνοµη θέρµανση, 
ΟΧΙ επιπλωµένο, για 4µελή 
οικογένεια, µόνιµοι κάτοικοι 
Πάρου.
Τηλ. επικοινωνίας: 6985 899 
741

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΛΙ-
ΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
στην Πάρο ζητά µηχανολόγο 
– µηχανικό (άντρα η γυναίκα). 
Απαραίτητα προσόντα η καλή 
γνώση AutoCAD , αγγλικών , 
άδεια οδήγησης και µόνιµος 
τόπος διαµονής η Πάρος . 
Επιθυµητή η προϋπηρεσία 
σε ανάλογη θέση.  Αποστο-
λή βιογραφικών στο email: 
klimatismos.paros@yahoo.gr

ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ ζητούνται για 
Αρτοποιείο – Ζαχαροπλαστεί-
ο, για µόνιµη εργασία. Τηλ. 
επικοινωνίας: 22840 24966, 
6974 367 781

ΚΟΠΕΛΑ ζητείται για τη 
φύλαξη δύο µικρών παιδιών 
στον Κώστο της Πάρου, κατά 
προτίµηση µε παιδαγωγικές 
γνώσεις. Τηλ. επικοινωνίας: 
6987 168 611
 
ΚΥΡΙΑ ζητείται, ανεξαρτήτου 
ηλικίας µε πολύ αγάπη για τα 
παιδιά και κέφι για παιχνί-
δι, για πλήρη απασχόληση 
καθηµερινά εκτός Κυριακής, 
προκειµένου να φροντίζει δύο 

µικρά παιδάκια ηλικίας 4 και 2 
ετών. Τηλ. επικοινωνίας: 6985 
899 741

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΓΡΑΜ-
ΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, 
ζητείται. Απαραίτητα προσόντα: 
πτυχίο ΤΕΙ/ ΑΕΙ, γνώση Η/Υ 
και αγγλικών. Βιογραφικά στο 
kmparos@epapsy.gr, fax: 
22840 24911. 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΩΝΗ 
ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ ζητείται µε 
πολύ καλή γνώση ηλεκτρι-
κών υπολογιστών. Αποστολή 
βιογραφικών στο  nikos@
typoparos.gr

ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ ζητείται από 
δηµιουργικό γραφείο στην 
Πάρο. Απαραίτητα προσόντα 
πολύ καλή γνώση προγραµ-
µάτων Adobe, αγγλικών και 
µόνιµος τόπος διαµονής η 
Πάρος. Αποστολή βιογραφικών 
στο aggeliagrafi stas2015@
gmail.com

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΤΑΛΙΚΩΝ πα-
ραδίδονται για όλα τα επίπεδα 
και όλες τις ηλικίες. Πληροφο-
ρίες στο τηλ.: 6937 602 576

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ 
µε πολυετή πείρα παραδίδει 
µαθήµατα. Όλα τα επίπεδα, 
Lower, Profi ciency. Τηλ. 6977 
646 827 

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, Αριστοτελείου 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, 
παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα 
(Αρχαίων Ελληνικών, Ιστορίας, 
Νέων Ελληνικών) σε µαθητές/-
τριες Γυµνασίου, Λυκείου και 
∆ηµοτικού(όλα). Κιν.6978 315 
508

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει 
ιδιαίτερα µαθήµατα σε παιδιά 
∆ηµοτικού, Γυµνασίου, Λυ-
κείου.
Τηλ. 6947 632 536

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΙ∆Α-
ΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ, 
παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα 
σε µαθητές ∆ηµοτικού και 
σε µαθητές µε µαθησιακές 
δυσκολίες.
Τηλ. 6985 661 915

ΚΥΡΙΑ αναζητεί εργασία, σε 
εστιατόριο, ξενοδοχείο, ή όπου 
αλλού για όλο το χρόνο, ή 
και για φύλαξη ηλικιωµένων. 
Μόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ. 
6994 789 277

ΑΠΟΦΟΙΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ 
ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙ-
ΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, αναλαµβάνει να 
κάνει ιδιαίτερα µαθήµατα σε 
παιδιά γυµνασίου. Τιµές προσι-
τές. Τηλ. 6974 225 978

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΝΤΟΠΩ-
ΛΕΙΟΥ «ΜΕ ΤΗ ΣΕΣΟΥΛΑ» 
στην Παροικία, πωλείται µε 
όλα τα υπάρχοντα. Τηλ.: 6972 
886 685, κος Γιώργος.

ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΣΟΥΒΛΑΤΖΙ-
∆ΙΚΟ, πωλείται εν λειτουργία 
στη Νάουσα της Πάρου. Μόνο 
σοβαρές προτάσεις. Τηλ. επι-
κοινωνίας: 6976 002 925

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ FAST FOOD 
(FALAFEL), πωλείται στη 
Νάουσα, στην είσοδο του 
λιµανιού, λόγω συνταξιοδότη-
σης. Τηλ. επικοινωνίας: 6977 
635 642 

∆ΙΑΦΟΡΑ  

ΤΡΑΚΤΕΡΑΚΙ KUBOTA 20 
ίππων πωλείται, µε 3 χρόνια 
εγγύηση και φρέζα καινούρια. 
Τηλ. 6976 336 421

ΠΩΛΕΙΤΑΙ MATIZ DAEWOO 
για ανταλλακτικά. Τιµή: 300 
ευρώ. Τηλ: 22840 55007, 6948 
701 070

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

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ
Ο Ιωάννης Κωνσταντάκης του ∆ηµητρίου και της ∆ήµητρας και 
η Χρυσάκη Χριστίνα του Χριστοφή και της Μαρίας, παντρεύτηκαν 
στις 5 Σεπτεµβρίου στον Ναό του Αγίου Φωκά στην Παροικία της 
Πάρου. 

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

η ηλεκτρονική σελίδα για υποψιασμένους πολίτες
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φιλολογικά µαθήµατα γυµνασίου - λυκείου

το εργαστήρι
της Μάθησης

Παροικία - Μάρµαρα
Φλώρα Τζανακοπούλου - Γιώργος Μηναδάκης

Τηλ: 22840 24418 | 697 8052123 | 697 2637240

εγγραφές από 1 Σεπτεµβρίου
έναρξη µαθηµάτων 14 Σεπτεµβρίου

σύστηµα µελέτης - διαχείρισης χρόνου
συµπλήρωση µηχανογραφικού - τεστ επαγγ. προσανατολισµού

διαδασκαλία σε τραπέζι - έµφαση στην αµεσότητα
και την επικοινωνία

τµήµατα δυσλεκτικών - καλλιέργια του προφορικού λόγου
προφορική προετοιµασία εξέτασης
κατά το πρότυπο των Πανελληνίων

σπουδαστήριο - αναγνωστήριο
για την αναζήτηση επιλέον υλικού - µελέτη

Συμβάντα
- Στις 8 Σεπτεμβρίου, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή Πάρου, το βράδυ, για περι-

στατικό προσάραξης του Ε/Γ-Τ/Ρ «ΖΕΑ» σε αμμώδη αβαθή της θαλάσσιας περιοχής 
βορειοανατολικά της ν. Αντίπαρου πλησίον ν. Ρευματονήσι, με τέσσερις αλλοδαπούς 
επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Άμεσα στο σημείο κατέπλευσε το Ε/Π «ΕΥΑΓ-
ΓΕΛΙΣΤΡΙΑ», με επιβαίνοντες στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με τη συνδρομή του οποίου το 
«ΖΕΑ» αποκολλήθηκε και με ιδία μέσα κατέπλευσε με ασφάλεια στο λιμένα Αντί-
παρου. Από το Λιμεναρχείο Πάρου που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε 
ο απόπλους του σκάφους μέχρι προσκόμισης πιστοποιητικού αξιοπλοΐας από τον 
παρακολουθούντα νηογνώμονα.

- Στις 9 Σεπτεμβρίου, το πρωί, καταγγέλθηκε στο αστυνομικό τμήμα Πάρου, 
ότι νυχτερινές ώρες στις 8/09-09-2015 άγνωστος δράστης παραβίασε κατοικία 
57χρονης ημεδαπής, η οποία απουσίαζε και αφαίρεσε τιμαλφή και χρηματικό ποσό. 
Διενεργείται έρευνα.

- Στις 12 Σεπτεμβρίου, το πρωί, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή Πάρου για 
περιστατικό τραυματισμού 22χρονης, ναυτολογημένης ως δόκιμη πλοίαρχος στο 
Ε/Γ-Ο/Γ «ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΝΑΞΟΣ», κατά τη διάρκεια απο-επιβίβασης επιβατών και 
οχημάτων από το εν λόγω πλοίο, στο λιμένα Παροικιάς ν. Πάρου. Άμεσα, η ανωτέ-
ρω τραυματισθείσα μεταφέρθηκε Κέντρο Υγείας Πάρου από όπου μετά την παροχή 
πρώτων βοηθειών εξήλθε. Προανάκριση διενεργείται από τη Λιμενική Αρχή Πάρου.

- Στις 14/9/2015, το βράδυ, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή Πάρου, για περι-
στατικό τραυματισμού 57χρονης αλλοδαπής επιβάτιδος του Ε/Γ-Τ/Χ «SUPER JET’», 
κατά την αποβίβασή της από το πλοίο και συγκεκριμένα έπειτα από πτώση της στην 
κλίμακα. Άμεσα η ανωτέρω διεκομίσθη με ασθενοφόρο όχημα στο Κέντρο Υγείας 
Πάρου. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Πάρου.

Θα πεθάνει αβοήθητος;
«Ο κόσμος είναι επικίνδυνος όχι εξ αιτίας αυτών που κάνουν το κακό, αλλά εξ 

αιτίας  εκείνων που τους κοιτάζουν χωρίς να κάνουν τίποτα».
Albert Einstein

Στις 17 Αυγούστου του 2012 διακομίστηκα στο  Κέντρο Υγείας Πάρου, με οξύ 
έμφραγμα του μυοκαρδίου.

Το προσωπικό του Κέντρου Υγείας και ιδιαιτέρως ο γιατρός κ. Τζανίδης, τον οποίο 
θέλω  για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω, έκαναν τα πάντα προκειμένου να μου πα-
ρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες μέχρι να μεταφερθώ με το Βελέντζειο αεροσκάφος, 
που ευτυχώς πετούσε ακόμα την εποχή εκείνη, στην Αθήνα.

Στο νοσοκομείο «Υγεία» όπου νοσηλεύθηκα, ο επικεφαλής της καρδιολογικής κλι-
νικής επανειλημμένως διαφήμισε το νησί μας τονίζοντας ότι, η Πάρος εκτός από 
ένας όμορφος τόπος διακοπών, αξίζει γιατί είναι και ασφαλής τόπος διακοπών, 
δηλώνοντας ενθουσιασμένος διότι με τη θρομβόλυση που μου έγινε στο Κέντρο 
Υγείας, κερδήθηκε ο απαραίτητος χρόνος μέχρι να μου γίνει αγγειοπλαστική και να 
αντιμετωπιστεί οριστικά το πρόβλημά μου.

Και ήμουν και εγώ χαρούμενος και υπερήφανος για το νησί μου, μέχρι που προ-
χθές τελείως συμπτωματικά, όταν έγραφα φάρμακα πληροφορήθηκα ότι, το συγκε-
κριμένο φάρμακο δε διατίθεται πια στο Κέντρο Υγείας Πάρου.

Και ρωτάω το Δήμαρχο, τους συμβούλους, τον έπαρχο και τους βουλευτές μας. Τι 
θα κάνετε;;; τώρα που ξέρετε… θα αφήσετε τον επόμενο πατριώτη μας να πεθάνει 
αβοήθητος;;;

 Ευχαριστώ για τη φιλοξενία
Αργύρης Χατζόπουλος

Αλυκή Πάρος

Δρομολόγια  
φέρι-μπόουτ

Τα δρομολόγια της γραμμής Πούντας – Αντιπάρου και αντίστροφα γι’ αυτή την 
εβδομάδα και έως τις 20 Σεπτεμβρίου, διαμορφώνονται ως εξής:

Από Αντίπαρο
07:00 – 07:45 – 08:15 – 08:45 – 09:15 - 09:45 – 10:15 – 10:45 – 11:15 – 11:45 

- 12:15 – 12:45 – 13:15 – 13:45 – 14:15 - 14:45 – 15:15 – 15:45 – 16:15 – 16:45 
- 17:15 – 17:45 – 18:15 – 19:15 – 20:15 - 21:15 – 22:15 – 23:15 – 00:15 

Από Πούντα
07:15 – 08:00 – 08:30 – 09:00 – 09:30 - 10:00 – 10:30 – 11:00 – 11:30 – 12:00 

- 12:30 – 13:00 – 13:30 – 14:00 – 14:30 - 15:00 – 15:30 – 16:00 – 16:30 – 17:00 
- 17:30 – 18:00 – 18:30 – 19:30 – 20:30 - 21:30 – 22:30 – 23:30 – 00:30
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Πανόραμα 
ποδοσφαί-
ρου ΕΠΣ 
Κυκλάδων 

Πραγματοποιήθηκε στις 3 Σεπτεμβρί-
ου, στην Ερμούπολη, η κλήρωση του 
πρωταθλήματος και του κυπέλου της 
ΕΠΣ Κυκλάδων. Η κλήρωση των αγώ-
νων έχει ως εξής:

Α’ κατηγορία ΕΠΣΚ
1ος Όμιλος

1η αγωνιστική
ΑΟ Πάγου - ΑΟ Σύρου
Ανδριακός - ΑΟ Μυκόνου
Άνω Μερά - Παμμηλιακός

2η αγωνιστική
ΑΟ Σύρου-Ανδριακός
Παμμηλιακός-ΑΟ Πάγου
ΑΟ Μυκόνου-Άνω Μερά

3η αγωνιστική
ΑΟ Σύρου-Παμμηλιακός
ΑΟ Μυκόνου-ΑΟ Πάγου
Ανδριακός-Άνω Μερά

4η αγωνιστική
Παμμηλιακός-ΑΟ Μυκόνου
ΑΟ Πάγου-Ανδριακός
Άνω Μερά-ΑΟ Σύρου

5η αγωνιστική
ΑΟ Μυκόνου-ΑΟ Σύρου
Ανδριακός-Παμμηλιακός
Άνω Μερά-ΑΟ Πάγου
Οι αγώνες του β’ γύρου θα γίνουν 

στις έδρες των φιλοξενούμενων ομά-
δων του α’ γύρου.

2ος όμιλος
1η αγωνιστική
Θύελλα -Πανθηραϊκός
ΑΟ Πάρου - ΑΜΣ Φιλωτίου
Πανναξιακός - Πανσιφναϊκός

2η αγωνιστική
Πανθηραϊκός - ΑΟ Πάρου 
Πανσιφναϊκός - Θύελλα Καμαρίου
ΑΜΣ Φιλωτίου - Πανναξιακός

3η αγωνιστική
Πανθηραϊκός - Πανσιφναϊκός
ΑΜΣ Φιλωτίου - Θύελλα Καμαρίου
ΑΟ Πάρου - Πανναξιακός

4η αγωνιστική
Πανσιφναϊκός - ΑΜΣ Φιλωτίου
Θύελλα Καμαρίου - ΑΟ Πάρου 
Πανναξιακός – Πανθηραϊκός

5η αγωνιστική
ΑΜΣ Φιλωτίου - Πανθηραϊκός
ΑΟ Πάρου - Πανσιφναϊκός
Πανναξιακός - Θύελλα Καμαρίου
Οι αγώνες του β’ γύρου θα γίνουν 

στις έδρες των φιλοξενούμενων ομά-
δων του α’ γύρου.

Β’ κατηγορία ΕΠΣΚ

1η αγωνιστική
ΑΟ Σερίφου - Λάβα

Αστέρας Τραγαίας - Μαρπησσαϊκός
ΑΟ Καρτεράδου - ΠΑΣ Νάξου
Ρεπό: Αίαντας

2η αγωνιστική
Αίαντας Σύρου - ΑΟ Σερίφου
ΑΟ Λάβα - Αστέρας Τραγαίας
ΠΑΣ Νάξου - Μαρπησσαϊκός
Ρεπό: ΑΟ Καρτεράδος

3η αγωνιστική
ΑΟ Σερίφου - Αστέρας Τραγαίας
ΑΟ Καρτεράδος - Αίαντας Σύρου 
ΠΑΣ Νάξου - ΑΟ Λάβα
Ρεπό: Μαρπησσαϊκός

4η αγωνιστική
ΑΟ Καρτεράδος - ΑΟ Σερίφου
Αστέρας Τραγαίας - ΠΑΣ Νάξου
Αίαντας Σύρου - Μαρπησσαϊκός
Ρεπό: ΑΟ Λάβα

5η αγωνιστική
ΑΟ Σερίφου - ΠΑΣ Νάξου
Μαρπησσαϊκός - ΑΟ Καρτεράδος
ΑΟ Λάβα - Αίαντας Σύρου 
Ρεπό: Αστέρας Τραγαίας

6η αγωνιστική
Μαρπησσαϊκός - ΑΟ Σερίφου
ΑΟ Καρτεράδος - ΑΟ Λάβα
Αστέρας Τραγαίας - Αίαντας Σύρου 
Ρεπό: ΠΑΣ Νάξου

7η αγωνιστική
ΑΟ Λάβα - Μαρπησσαϊκός
Αίαντας Σύρου - ΠΑΣ Νάξου
Αστέρας Τραγαίας - ΑΟ Καρτεράδος
Ρεπό: ΑΟ Σερίφου
Οι αγώνες του β’ γύρου θα γίνουν 

στις έδρες των φιλοξενούμενων ομά-
δων του α’ γύρου.

Κύπελλο Βόρειος όμιλος

1η φάση
Πανσιφναϊκός - Αίαντας Σύρου
Παμμηλιακός - ΑΣ Άνω Μεράς
ΑΟ Σύρου - Ανδριακός
ΑΟ Πάγου - ΑΟ Μυκόνου

2η φάση
Νικητής Παμμηλιακός - ΑΣ Άνω Με-

ράς - Νικητής ΑΟ Σύρου - Ανδριακός
Νικητής ΑΟ Πάγου - ΑΟ Μυκόνου - 

Νικητής Πανσιφναϊκός - Αίαντας Σύρου

Κύπελλο Νότιος όμιλος

Προκριματικοί
Πανναξιακός - ΑΟ Πάρου
ΑΟ Καρτεράδος - ΠΑΣ Νάξου

1η φάση
ΑΜΣ Φιλωτίου - Μαρπησσαϊκός
Νικητής Πανναξιακός - ΑΟ Πάρου - 

Αστέρας Τραγαίας
Θύελλα Καμαρίου - Πανθηραϊκός 
Νικητής ΑΟ Καρτεράδος - ΠΑΣ Νά-

ξου - Λάβα

2η φάση
Νικητής Θύελλα Καμαρίου - Πανθη-

ραϊκός - Νικητής ΑΟ Πάρου - Αστέρας 
Τραγαίας

Νικητής ΑΜΣ Φιλωτίου - Μαρπησσα-
ϊκός - Νικητής ΠΑΣ Νάξου - Λάβα

Πρωτάθλημα κ17
1ος Όμιλος

1η αγωνιστική
Αίαντας Σύρου - ΠΑΣ Τήνου
ΑΟ Πάγου - ΑΟ Μυκόνου

2η αγωνιστική
ΑΟ Μυκόνου - ΑΟ Πάγου
ΠΑΣ Τήνου- Αίαντας Σύρου

3η αγωνιστική
ΑΟ Πάγου - Αίαντας Σύρου
ΑΟ Μυκόνου - ΠΑΣ Τήνου
Οι αγώνες του β’ γύρου θα γίνουν 

στις έδρες των φιλοξενούμενων ομά-
δων του α’ γύρου.

2ος Όμιλος

1η αγωνιστική
ΠΑΣ Νάξου - Πανναξιακός
Θύελλα - Καρτεράδος
Πανθηραϊκός - ΑΟ Πάρου

2η αγωνιστική
Πανναξιακός  - Θύελλα
ΑΟ Πάρου - ΠΑΣ Νάξου
Καρτεράδος - Πανθηραϊκός

3η αγωνιστική
Πανναξιακός - ΑΟ Πάρου
Καρτεράδος - ΠΑΣ Νάξου
Θύελλα - Πανθηραϊκός

4η αγωνιστική
ΑΟ Πάρου - Καρτεράδος
ΠΑΣ Νάξου - Θύελλα
Πανθηραϊκός - Πανναξιακός

5η αγωνιστική
Καρτεράδος - Πανναξιακός
Θύελλα - ΑΟ Πάρου
Πανθηραϊκός - ΠΑΣ Νάξου
Οι αγώνες του β’ γύρου θα γίνουν 

στις έδρες των φιλοξενούμενων ομά-
δων του α’ γύρου.

Πρωτάθλημα κ15
1ος Όμιλος

1η αγωνιστική
ΑΟ Μυκόνου - Ανδριακός
ΑΟ Σύρου - Σύρος 2002
Ρεπό: ΑΣ Άνω Μερά

2η αγωνιστική
Ανδριακός - ΑΟ Σύρου
Σύρος 2002 - ΑΣ Άνω Μερά
Ρεπό: ΑΟ Μυκόνου

3η αγωνιστική
ΑΟ Σύρου - ΑΟ Μυκόνου
ΑΣ Άνω Μερά - Ανδριακός
Ρεπό: Σύρος 2002

4η αγωνιστική
ΑΟ Μυκόνου - ΑΣ Άνω Μεράς
Ανδριακός - Σύρος 2002
Ρεπό: ΑΟ Σύρου

5η αγωνιστική
Σύρος 2002 - ΑΟ Μυκόνου
ΑΣ Άνω Μερά - ΑΟ Σύρου
Ρεπό: Ανδριακός
Οι αγώνες του β’ γύρου θα γίνουν 

στις έδρες των φιλοξενούμενων ομά-
δων του α’ γύρου.

2ος Όμιλος

1η αγωνιστική
Νηρέας - ΑΟ Πάρου
Πανσιφναϊκός - Αίαντας Σύρου

2η αγωνιστική
ΑΟ Πάρου - Πανσιφναϊκός
Αίαντας Σύρου - Νηρέας

3η αγωνιστική

Πανσιφναϊκός - Νηρέας
ΑΟ Πάρου - Αίαντας Σύρου
Οι αγώνες του β’ γύρου θα γίνουν 

στις έδρες των φιλοξενούμενων ομά-
δων του α’ γύρου.

3ος Όμιλος

1η αγωνιστική
Πανθηραϊκός - ΑΜΣ Φιλωτίου
ΠΑΣ Νάξου - Πανναξιακός

2η αγωνιστική
ΑΜΣ Φιλωτίου - ΠΑΣ Νάξου
Πανναξιακός - Πανθηραϊκός

3η αγωνιστική
ΠΑΣ Νάξου - Πανθηραϊκός
ΑΜΣ Φιλωτίου - Πανναξιακός
Οι αγώνες του β’ γύρου θα γίνουν 

στις έδρες των φιλοξενούμενων ομά-
δων του α’ γύρου.

Πρωτάθλημα κ13
1ος Όμιλος

1η αγωνιστική
ΑΟ Μυκόνου - Αίαντας Σύρου
ΠΑΣ Τήνου - Ανδριακός
Ρεπό: ΑΟ Πάγου

2η αγωνιστική
Αίαντας Σύρου - ΠΑΣ Τήνου
Ανδριακός - ΑΟ Πάγου
Ρεπό: ΑΟ Μυκόνου

3η αγωνιστική
ΠΑΣ Τήνου - ΑΟ Μυκόνου
ΑΟ Πάγου - Αίαντας Σύρου
Ρεπό: Ανδριακός

4η αγωνιστική
ΑΟ Μυκόνου - ΑΟ Πάγου
Αίαντας Σύρου - Ανδριακός
Ρεπό: ΠΑΣ Τήνου

5η αγωνιστική
Ανδριακός - ΑΟ Μυκόνου
ΑΟ Πάγου - ΠΑΣ Τήνου
Ρεπό: Αίαντας Σύρου
Οι αγώνες του β’ γύρου θα γίνουν 

στις έδρες των φιλοξενούμενων ομά-
δων του α’ γύρου.

2ος Όμιλος

1η αγωνιστική
Νηρέας - ΑΟ Πάρου
Παμμηλιακός - ΠΑΣ Νάξου
Μαρπησσαϊκός - Θύελλα

2η αγωνιστική
ΑΟ Πάρου - Παμμηλιακός
Θύελλα - Νηρέας
ΠΑΣ Νάξου - Μαρπησσαϊκός

3η αγωνιστική
ΑΟ Πάρου - Θύελλα
ΠΑΣ Νάξου - Νηρέας
Παμμηλιακός - Μαρπησσαϊκός

4η αγωνιστική
Θύελλα - ΠΑΣ Νάξου
Νηρέας - Παμμηλιακός
Μαρπησσαϊκός - ΑΟ Πάρου

5η αγωνιστική
ΠΑΣ Νάξου - ΑΟ Πάρου
Παμμηλιακός - Θύελλα
Μαρπησσαϊκός – Νηρέας
Οι αγώνες του β’ γύρου θα γίνουν 

στις έδρες των φιλοξενούμενων ομά-
δων του α’ γύρου.
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Μπάσκετ
Μετά από κλήρωση που πραγ-

ματοποιήθηκε από την ΕΣΚΚ (Ένω-
ση Σωματείων Καλαθόσφαιρας 
Κυκλάδων), οι όμιλοι για το πρω-
τάθλημα 2015-16 έχουν ως εξής: 

ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ ΒΟΡΡΑΣ: ΑΟ 
ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΩΝΑΣ 
ΤΗΝΟΥ, ΑΟ ΑΝΔΡΟΥ, ΑΟ ΠΑΡΟΥ 

ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ ΝΟΤΟΣ: ΜΑΡ-
ΠΗΣΣΑΪΚΟΣ ΑΟ, ΠΑΝΝΑΞΙΑ-
ΚΟΣ ΑΟΝ, ΑΠΑΣ ΤΑ ΦΑΝΑΡΙΑ, ΑΕ 
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ 

ΠΑΙΔΕΣ ΒΟΡΡΑΣ: ΑΟ ΑΡΗΣ, 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΩΝΑΣ ΤΗΝΟΥ, ΑΟ ΑΝ-
ΔΡΟΥ, ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ, ΓΣ ΜΥΚΟ-
ΝΟΥ 

ΠΑΙΔΕΣ ΝΟΤΟΣ: ΑΟ ΕΡΜΟΥ-
ΠΟΛΗΣ, ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟΝ, 
ΑΠΑΣ ΤΑ ΦΑΝΑΡΙΑ, ΑΕ ΣΑΝΤΟΡΙ-
ΝΗΣ, ΑΟ ΠΑΡΟΥ 

ΕΦΗΒΟΙ ΒΟΡΡΑΣ: ΑΟ ΑΡΗΣ, 
ΑΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ, ΜΑΡΠΗΣ-
ΣΑΪΚΟΣ ΑΟ 

ΕΦΗΒΟΙ ΝΟΤΟΣ: ΠΑΝΝΑΞΙΑ-
ΚΟΣ ΑΟΝ, ΑΠΑΣ ΤΑ ΦΑΝΑΡΙΑ, ΑΕ 
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ, ΑΟ ΠΑΡΟΥ 

ΑΝΔΡΕΣ ΒΟΡΡΑΣ: ΑΟ ΕΡ-
ΜΟΥΠΟΛΗΣ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΩΝΑΣ 
ΤΗΝΟΥ, ΑΟ ΑΝΔΡΟΥ, ΑΟ ΜΥΚΟ-
ΝΟΥ 

ΑΝΔΡΕΣ ΝΟΤΟΣ: ΑΟ ΑΡΗΣ, 
ΑΠΑΣ ΤΑ ΦΑΝΑΡΙΑ, ΑΕ ΣΑΝΤΟΡΙ-
ΝΗΣ, ΑΟ ΠΑΡΟΥ.

Βικέλεια
Στη διασυλλογική ημερίδα κολύμβησης «Βικέλεια 2015», που 

πραγματοποιήθηκε στη Σύρο, μετείχαν οι δύο Παριανές ομάδες 
(ΑΟΠ, ΝΟΠ), οι οποίες διαθέτουν κολυμβητικά τμήματα. Τα απο-
τελέσματα των αθλητών τους σύμφωνα με δελτία τύπου που 
εξέδωσαν οι σύλλογοι του νησιού μας, έχουν ως εξής:

ΑΟΠ
ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8 ΕΤΩΝ: ΝΤΟΛΚΑ ΚΩΝ/ΝΑ 
50 Μ. ΥΠΤΙΟ ΘΕΣΗ 3
ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9 ΕΤΩΝ: ΚΕΜΠΑΜΠΗ ΜΑΡΙΑ ΛΥΔΙΑ 
50 Μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΘΕΣΗ 2
50 Μ. ΥΠΤΙΟ ΘΕΣΗ 2
ΑΓΟΡΙΑ 8 ΕΤΩΝ: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 
50 Μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΘΕΣΗ 2
50 Μ. ΥΠΤΙΟ ΘΕΣΗ 2
ΑΓΟΡΙΑ 9 ΕΤΩΝ: ΜΕΛΑΝΙΤΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ 
50 Μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΘΕΣΗ 1
50 Μ. ΥΠΤΙΟ ΘΕΣΗ 1
ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ: ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΥ ΥΠΑΠΑΝΤΗ
50 Μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΘΕΣΗ 3
50 Μ. ΥΠΤΙΟ ΘΕΣΗ 1
ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΙΚΗ 4Χ50 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΘΕΣΗ 3
ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΙΚΗ 4Χ50 ΣΥΝΘΕΤΟ ΘΕΣΗ 3
ΑΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ: BROOKS JOSEPH 
50 Μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΘΕΣΗ 1
50 Μ. ΥΠΤΙΟ ΘΕΣΗ 1
ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΙΚΗ 4Χ50 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΘΕΣΗ 3
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 
50 Μ. ΠΡΟΣΘΙΟ ΘΕΣΗ 2
ΤΣΩΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
50 Μ. ΥΠΤΙΟ ΘΕΣΗ 2
50 Μ. ΠΡΟΣΘΙΟ ΘΕΣΗ 3
ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΙΚΗ 4Χ50 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΘΕΣΗ 3
ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΙΚΗ 4Χ50 ΣΥΝΘΕΤΟ ΘΕΣΗ 3
ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ: ΝΤΟΛΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
50 Μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΘΕΣΗ 2
50 Μ. ΠΡΟΣΘΙΟ ΘΕΣΗ 2
100 Μ. ΠΡΟΣΘΙΟ ΘΕΣΗ 2
ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΙΚΗ 4Χ50 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΘΕΣΗ 3
ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΙΚΗ 4Χ50 ΣΥΝΘΕΤΟ ΘΕΣΗ 3
ΑΚΟΠΙΑΝ ΛΗΔΑ 
50 Μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΘΕΣΗ 1
50 Μ. ΠΡΟΣΘΙΟ ΘΕΣΗ 1
ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΙΚΗ 4Χ50 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΘΕΣΗ 3
ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΙΚΗ 4Χ50 ΣΥΝΘΕΤΟ ΘΕΣΗ 3 ΧΑΛΚΙΝΟ
ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ: ΚΟΣΙΦΟΛΟΓΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 
50 Μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΘΕΣΗ 3
50 Μ. ΥΠΤΙΟ ΘΕΣΗ 2
ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΙΚΗ 4Χ50 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΘΕΣΗ 3
ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΙΚΗ 4Χ50 ΣΥΝΘΕΤΟ ΘΕΣΗ 3
ΔΟΥΖΑ ΒΙΟΛΕΤΑ 
50 Μ. ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΘΕΣΗ 2
100 Μ. ΠΡΟΣΘΙΟ ΘΕΣΗ 2
ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ 4Χ50 ΘΕΣΗ 1
ΑΓΟΡΙΑ 12 ΕΤΩΝ: ΣΚΙΑΔΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

50 Μ. ΠΡΟΣΘΙΟ ΘΕΣΗ 2
ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΙΚΗ 4Χ50 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΘΕΣΗ 3
ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΙΚΗ 4Χ50 ΣΥΝΘΕΤΟ ΘΕΣΗ 3
ΖΩΚΑΣ ΑΛΕΞ 
100 Μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΘΕΣΗ 3
100 Μ. ΥΠΤΙΟ ΘΕΣΗ 2
50 Μ. ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΘΕΣΗ 2
ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΙΚΗ 4Χ50 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΘΕΣΗ 3
ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΙΚΗ 4Χ50 ΣΥΝΘΕΤΟ ΘΕΣΗ 3
ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 
100 Μ. ΥΠΤΙΟ ΘΕΣΗ 3
50 Μ. ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΘΕΣΗ 3
50 Μ. ΠΡΟΣΘΙΟ ΘΕΣΗ 3
ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΙΚΗ 4Χ50 ΣΥΝΘΕΤΟ ΘΕΣΗ 3
OPEN ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΜΕΞΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 
50 Μ. ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΘΕΣΗ 3
100 Μ. ΠΡΟΣΘΙΟ ΘΕΣΗ 1
OPEN ΑΝΔΡΩΝ: ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ ΚΟΣΜΑΣ 
100 Μ. ΥΠΤΙΟ ΘΕΣΗ 1
50 Μ. ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΘΕΣΗ 2
ΜΠΟΥΜΠΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 
100 Μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΘΕΣΗ 1
100 Μ. ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΘΕΣΗ 1
50 Μ. ΠΡΟΣΘΙΟ ΘΕΣΗ 3.

ΝΟΠ
Η ομάδα του ΝΟΠ κατέκτησε 52 μετάλλια και 3 χρυσά ομαδι-

κά ανάμεσα σε 7 αθλητικούς ομίλους. Οι αθλητές του Ναυτικού 
ομίλου Πάρου που συμμετείχαν στους αγώνες ήταν:

Χανιώτη Αρσενία, Πηνιώτη Μαριζένια, Μαλτζή Ηλέ-
κτρα, Ιωαννίδου Αλεξάνδρα, Βεντουρή Τάνια, Αδάμ 
Ιωάννης, Αλεξοπούλου Μαριάννα, Αγούρου Ρούσσα, 
Δαφερέρα Θεοφανία, Δαφερέρα Θοδώρα, Καλατζή 
Μαρίνα, Καρασαντέ Σωτηρία, Καρασαντές Κων/νος, 
Μανιώτη Πολυξένη, Ξανθοπούλου Εμμανουέλα, Τρι-
βυζά Μαρίνα

Τριβυζά Ελισάβετ, Τσαντάνης Φραγκίσκος, Τσαντάνη 
Μαριάννα, Χανιώτη Δαμασκηνή, Κβάστ Αννα και Πα-
ντελαίου Μαρία. 

Κύπελλο!
Επιτέλους ξεκινούν οι επίσημες 

συναντήσεις στην ΕΠΣ Κυκλάδων, 
με τους πρώτους αγώνες κυπέλ-
λου. Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

Δημ. γήπεδο Πανθηραϊκού: Σάβ-
βατο 19/9, ώρα 12:30. Καρτερά-
δος – ΠΑΣ Νάξου

Δημ. στάδιο Νάξου: Σάββατο 
19/9, ώρα 14:00. Πανναξιακός – 
ΑΟ Πάρου.

Δημ. γήπεδο Σίφνου: Τρίτη 22/9, 
ώρα 12:30. Πανσιφναϊκός – Αίας 
Σύρου.



50 χρόνια από την αναστήλωση
Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν στις 14 Σεπτεμβρίου, οι εργασίες του επιστημονι-

κού συνεδρίου με θέμα την επέτειο 50 χρόνων από την αναστήλωση και αποκα-
τάσταση του ιερού Ναού Παναγίας Εκατονταπυλιανής.

Στο συνέδριο παραβρέθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, κ. Ιερώνυμος Β’, ο Μη-
τροπολίτης Σύρου, κ. Δωρόθεος Β’, οι αρχές των νησιών μας με επικεφαλής τους 
δημάρχους Πάρου και Αντιπάρου, ο έπαρχος Πάρου, ακαδημαϊκοί, εκπρόσωποι 
του πνεύματος, κληρικοί, εκπρόσωποι φορέων κ.α.

Στο χαιρετισμό του προς το συνέδριο, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Παρο-
ναξίας, κ. Καλλίνικος, αναφέρθηκε στο ιστορικό της αποκατάστασης του ναού 
και την προς τούτο μέριμνα και συμβολή των αοιδίμων προκατόχων του, ενώ ο 
Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, κ. Ιερώνυμος, θύμισε ότι ο ως φοιτητής συμμετέσχε στις 
εργασίες αποκατάστασης της Εκατονταπυλιανής.

φωτο: studio Achileas


