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Σύλληψη 
ιερόσυλου 

» σελ. 11

Φραγκομονά-
στηρο

Ο π. Γεώργιος Παλαμάρης, εφημέριος των καθολι-

κών εκκλησιών, Αγίου Αντωνίου Παροικιάς και Αγίου 

Γεωργίου Νάουσας, έστειλε στην εφημερίδα μας μία 

ενδιαφέρουσα επιστολή σχετικά με τις δύο παραπάνω 

ενορίες και για το μέλλον του Φραγκομονάστηρου.

» σελ. 3

«Πλοηγός»
Νέο αθλητικό σωματείο ιδρύθηκε στην Αντίπαρο, με 

την επωνυμία «Πλοηγός».  

» σελ. 14

» σελ. 7-10

µην ξεχνάς να κάνεις
check-in στην               

για ό,τι χρειάζεται
η επιχείρησή σου...

Αγ. Ελένη, Παροικιά | τηλ. 22840 28025 & 53555
info@smileweb.gr | www.smileweb.gr
   smileweb.gr

Νέα διαμαρτυρία για τα σχολεία
Ιστορικό αρνητικό ρεκόρ σε αριθμό κλειστών σχολείων καταγράφουν τα νησιά μας, που φέτος, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, 

βουλιάζουν στην πλήρη εγκατάλειψη από την πολιτεία, με μαθητές και γονείς να βρίσκονται σε απόγνωση. 

Τα επίσημα στοιχεία των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αποκαλύπτουν μια πρωτοφανή κατάσταση, επιεικώς τραγική, αν 

όχι τριτοκοσμική, αφού το συντριπτικά μεγάλο ποσοστό των κλειστών σχολείων πανελλαδικά, λόγω των κενών θέσεων εκπαιδευτικών, 

βρίσκεται στις Κυκλάδες και άλλα νησιά.

ειδήσεις
» σελ. 6
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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 353
Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος
Ιδιοκτήτης: Ραγκούσης Νικόλαος
Εκδότης-Διευθυντής: Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης
Αρχισυνταξία: Δημήτρης Μπελέγρης
Εμπορικό τμήμα-Διαφήμιση: Έλλη Ραγκούση
Σχεδιασμός:               - Νάντια Ραγκούση 

■ Αντίπαρος
Αυτά είναι. This is Antiparos! Μιλάμε ότι εκεί δεν 

αλλάζει τίποτα! ΝΔ και ξερό ψωμί και λίγο ήθελαν να 
κάνουν την έκπληξη για να τρελαθεί και η Φώφη! Κάτι 
μου λέει πάντως ότι ή τα αποτελέσματα των αρχών 
της δεκαετίας του ’80 βλέπεις στην Αντίπαρο ή τα 
αποτελέσματα του 2015, δεν έχουν αλλάξει και πολλά 
πράγματα. Απλά δεν υπάρχει ο Χωματάς στο ψηφο-
δέλτιο.

■ Αγκαιριά
Σκέτος δυναμίτης η Αγκαιριά, που μου θυμίζει απο-

τελέσματα Μάνης. Πρώτη η ΝΔ, τρίτη η Χρυσή Αυγή 
(με το μεγαλύτερο ποσοστό που πήρε στην Πάρο),  πέ-
μπτοι οι ΑΝ.ΕΛ. Οτιδήποτε είχε σφυροδρέπανο πήγε 
Β’ κατηγορία. Άσε που στη Φώφη χάρισαν ένα μεγα-
λοπρεπές 2,85! Αυτά ούτε στη Σκάλα Λακωνίας δε γί-
νονται! Το δε ΚΚΕ, μόλις 7 ψηφαλάκια βρήκε εκεί. Να 
δείτε που θα είναι των δικαστικών εκπροσώπων.

■ Αρχίλοχος
Άλλη μία περιοχή υπαίθρου που τα έκανε μαντά-

ρα ο (Τ)ΣΥΡΙΖΑΣ! Ψήφισαν ΝΔ και τα μυαλά στα 
κάγκελα και εδώ. Η Φώφη σάρωσε, αφού βγήκε 
τρίτη, ενώ ο Κα(η)μμένος έδωσε μάχη να μείνει 
στην Α’ Εθνική και να μην τον περάσει ο (Γ)Καζά-
κης. Η δε ΑΝΤΑΡΣΥΑ παρά τις 3 αφίσες που κόλ-
λησε στην περιοχή δε βρήκε καμία ψήφο. Μάλλον 
εκεί δεν έφθασε το μήνυμά της.

■ Κώστος
Κοίτα να δεις φίλε μου πως αλλάζουν τα πράγ-

ματα. Και εδώ ο Βαγγέλας ήταν πρώτος, αλλά 
τουλάχιστον στον Κώστο έδωσε μάχη ο Τσίπ(ου)
ρας. Να δω τον Κώστο να μετατρέπεται σε κάστρο 
της ΝΔ και τι στον κόσμο. Άσε που ο Κώστος έδω-
σε και το χαμηλότερο ποσοστό της Πάρου στη Χρυσή 
Αυγή. Η μόνη μου απορία στον Κώστο είναι τι έγινε 
η δεύτερη ψήφος που παραδοσιακά λάμβανε εκεί το 
ΚΚΕ μ-λ (Μ-Λ) ΚΚΕ. Μόνο μία είδαμε!

■ Λεύκες
Ο Βαγγέλας περίπατο πήρε τσι Λεύκες, ενώ να μη 

γράψω καθόλου για τα αποτελέσματα του τιμημένου… 
και πέσει κλάμα σε κάποιους εδώ στην εφημερίδα… 

Ο προβληματισμός είναι που στο καλό βρήκαν τσι 

Λεύκες 5 ψήφους οι «Τζήμεροι». Τόσο προχωρημένο, 

στο νεοφιλελευθερισμό το χωριό, δεν το περίμενα.

■ Μάρπησσα
Μεταξύ μας τώρα, δε νίκησε σε κανένα χωριό ο ΣΥ-

ΡΙΖΑ, είχε πλάκα να περιμένατε να νικήσει στη Μάρ-

πησσα! Μιλάμε ότι η περιοχή θυμίζει -όσα χρόνια τη 

θυμάμαι- μία από νομό Καστοριάς (παραδοσιακό κά-

στρο της ΝΔ). Πάντως στη Μάρπησσα έφερε αξιόλο-

γο ποσοστό και ο Λαφαζάνης, που έξω από Παροικιά 

και Νάουσα, δεν έβρισκε ούτε την ψήφο του.

■ Νάουσα
Φθάσαμε στη Νάουσα για να δει πρωτιά ο ΣΥΡΙΖΑ 

στην Πάρο! Η πλάκα εδώ είναι πως το «Ποτάμι» πήρε 
εδώ το υψηλότερο ποσοστό του στην Πάρο με 7,35%. 

Τι στο καλό μόνο στη Νάουσα έχουν κατανοήσει 
το Θεοδωράκη ή εκεί δεν έγραφαν έξω από τα 
παραβάν των ψηφοφόρων «ΟΧΙ ΣΤΑΥΡΟ». Πά-
ντως στη Νάουσα πήρε το μεγαλύτερο ποσοστό 
της και η Λαϊκή Ενότητα, και δίχως να έχει πάει για 
διακοπές εκεί η Ζωή!

■ Παροικιά
Ας πούμε «αστικό» κέντρο και η Παροικιά, άρα 

και εδώ, πρώτος ο ΣΥΡΙΖΑ. Κοίτα να δεις φίλε μου 
πως αλλάζουν τα πράγματα και οι «αριστεροί» βρί-
σκουν ψήφους μόνο εκτός αγροτικών περιοχών… 
Ντάξ’ κλασικά εδώ πήγε καλά και το ΚΚΕ και έσω-
σε την παρτίδα στην Πάρο, καθώς αν δεν υπήρχε 
η Παροικιά θα κοντράριζε στο νησί με το ΕΠΑΜ… 
Άσε που η Παροικιά, ως «αστική» περιοχή έστειλε 
στη Β’ Εθνική και το ΠΑΣΟΚ. Τιμή και δόξα πάντως 

στους 92 ψηφοφόρους της Παροικιάς που ψήφισαν 
ΑΝ.ΕΛ. Τόσοι έμειναν Πάνο στην Παροικιά, από τους 
800 του 2012.

■ Μπράβο
Άντε να πω και έναν καλό λόγο για τον Μάρκο (δεν 

έχω πυρετό). Ο Κωβαίος χθες έκανε συγκέντρωση του 
συνδυασμού του με όλους όσοι ήταν στο ψηφοδέλτιο. 
Πιστώνεται στα θετικά του και αυτό καταγράφετε από 
εμάς. 

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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ΜΙΚΡΗ
ΑΓΓΕΛΙΑ

ΜΕΓΑΛΗ
      ΕΠΙΤΥΧΙΑ
∆ηµοσιεύστε την αγγελία σας στη

∆ΙΑΝΟΜΗ ∆ΩΡΕΑΝ 4.000 ΦΥΛΛΑ | τηλ: 22840 53555 | sales@typoparos.gr

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

Φραγκομονάστηρο
Ο π. Γεώργιος Παλαμάρης, εφημέριος των καθολικών εκκλησιών, Αγίου Αντω-

νίου Παροικιάς και Αγίου Γεωργίου Νάουσας, έστειλε στην εφημερίδα μας μία εν-
διαφέρουσα επιστολή σχετικά με τις δύο παραπάνω 
ενορίες και για το μέλλον του Φραγκομονάστηρου.

Σύμφωνα με τον π. Γεώργιο Παλαμάρη «στην Πάρο 
πολλοί γνωρίζουν ότι υπάρχουν μόνο δύο καθολικοί 
ναοί, ο Άγιος Αντώνιος στην Παροικιά και ο Άγιος Γε-
ώργιος στη Νάουσα. Η αλήθεια είναι πως στο νησί 
υπάρχουν και άλλοι ναοί, μερικοί από τους οποίους 
έχουν ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά, όπως 
ο ναός της Παναγίας της Φρουριάς. Στη Νάουσα, 
εκτός από τον Άγιο Γεώργιο, υπάρχει το γνωστό «Τα-
ξιαρχάκι». Πρόκειται για έναν ιδιωτικό ναό, ο οποίος 
αν και τα τελευταία χρόνια δεν λειτουργεί, ελπίζουμε 
πως με την καλή συνεργασία των αρμοδίων θα ανα-
καινιστεί  και θα επανέλθει στη Θεία Λατρεία. 

Οι παλαιότεροι Ναουσαίοι θυμούνται και γνωρί-
ζουν τη συνοικία «ρούγα του Σαν Σεβαστιανού», το-
πωνύμιο που αναφέρεται σε πολλά παλαιά έγγραφα, 
κυρίως συμβόλαια, και που δόθηκε εξαιτίας του κα-
θολικού ναού που βρίσκεται στην περιοχή. Αυτοί που 
τον θυμούνται, τον γνώρισαν εγκαταλειμμένο. Παρ’ 
όλα αυτά όπως οι ίδιοι υποστηρίζουν, δεν έπαψε ποτέ να τους εμπνέει σεβασμό και 
ευλάβεια. Σήμερα, απ’ ότι δείχνουν οι μαρτυρίες, φαίνεται πως είναι το προσφάτως 
ανακαινισμένο, Ορθόδοξο Παρεκκλήσι του Τιμίου Προδρόμου!».

Σε ό,τι αφορά τη «θρησκευτική διαφήμιση», όπως αναφέρει ο εφημέριος, σημειώ-
νει: «Μόνο φέτος το καλοκαίρι δεκαπέντε ζευγάρια από δυτικοευρωπαϊκές χώρες 
τέλεσαν στην Πάρο το χριστιανικό τους γάμο, κατά το καθολικό δόγμα. Τα ζευγάρια 
αυτά συνοδευόταν από τουλάχιστον 150 με 200 άτομα κάθε φορά και ήρθαν στην 
Πάρο, με κύριο σκοπό τους να παντρευτούν σε έναν από τους δύο ενοριακούς 
ναούς του νησιού. Τα οφέλη για την τοπική οικονομία σίγουρα δεν είναι ευκατα-
φρόνητα, αφού αυτοί οι γάμοι συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη του νησιού, 
ενώ ταυτόχρονα το διαφημίζουν ακόμα περισσότερο στο εξωτερικό. Και όμως η 
κατάσταση που επικρατεί στους δρόμους μπροστά από τον Άγιο Αντώνιο στην Πα-
ροικιά και τον Άγιο Γεώργιο στη Νάουσα είναι ντροπιαστική. Οι δρόμοι δεν έχουν 

πλακοστρωθεί, ο φωτισμός είναι ελλιπής, όπως και η σήμανση, ενώ στην Παροι-
κιά, προστίθεται και το ερειπωμένο Φραγκομονάστηρο. Ελπίζουμε σε μια θερμή 
ανταπόκριση, στο αίτημα που έγινε προ ολίγων μηνών, για τον ευπρεπισμό των 
περιβαλλόντων χώρων των Εκκλησιών. Τότε, η εικόνα που θα έχουν ντόπιοι και 
τουρίστες θα είναι σαφώς καλύτερη από την σημερινή».

Τέλος, για το φραγκομονάστηρο ο π. Γεώργιος 
Παλαμάρης, γράφει: «Το «Φραγκομονάστηρο» είναι 
μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς και έτσι πρέπει να 
αντιμετωπίζεται. Από το 1906 ανήκει στο Ίδρυμα της 
Εκατονταπυλιανής. Έκτοτε, παραμένει αναξιοποίητο, 
έρμαιο του χρόνου και της φθοράς. Η Καθολική Αρχι-
επισκοπή Ναξου-Τήνου, μη έχοντας πια την κυριότη-
τα, δεν μπορεί να το αξιοποιήσει. 

Η κάθε ενορία έχει ανάγκη από βοηθητικούς χώ-
ρους για τις ποιμαντικές ανάγκες της. Μια αίθουσα 
για την κατήχηση των παιδιών, για τις συναντήσεις 
των ενοριτών και ένα ενοριακό γραφείο για τον εφη-
μέριο. Πολλοί από τους ξένους επισκέπτες, απορούν 
και εκπλήσσονται με την έλλειψη τέτοιων χώρων. Οι 
ενορίτες, επειδή γνωρίζουν τις περιορισμένες δυνα-
τότητες της Καθολικής Εκκλησίας της Πάρου, δεν εκ-
πλήσσονται πλέον. Κατά το παρελθόν ο Σεβασμιότα-
τος Αρχιεπίσκοπος Νάξου κ.κ. Νικόλαος είχε ζητήσει 
και από το Δήμο, και από το Ίδρυμα της Εκατονταπυ-
λιανής, να παραχωρηθεί ένα τμήμα του Φραγκομο-

νάστηρου στην Εκκλησία, αλλά η προσπάθεια τότε δεν απέδωσε καρπούς. Κανείς 
από τους δύο φορείς δεν ήταν σε θέση να δώσει μια απάντηση στο αίτημα του 
Αρχιεπισκόπου. Θα ήταν ευχής έργον, εφόσον για πάνω από 100 χρόνια δεν χρη-
σιμοποιείται, να παραχωρηθεί πάλι στους παλαιούς ιδιοκτήτες του, την τοπική κα-
θολική ενορία, ώστε να το χρησιμοποιήσει για να καλύψει τις ποιμαντικές ανάγκες 
της. Φαίνεται ότι η προθυμία και η καλή θέληση υπάρχουν και αυτό μας χαροποιεί 
και μας κάνει να ελπίζουμε.

Η Καθολική Εκκλησία δεν είναι ξένη στην Πάρο. Υπάρχει και δραστηριοποιείται 
ανελλιπώς εδώ και πολλούς αιώνες, έχοντας προσφέρει πολλές υπηρεσίες στον 
τόπο αυτό. Σήμερα προσπαθεί με όποιον τρόπο μπορεί και με τις λιγοστές δυνατό-
τητές της να συμβάλλει και αυτή στην ανάπτυξη του νησιού, σε όλους τους τομείς. 
Όμως, ως μειονότητα, χρειάζεται με τη σειρά της βοήθεια και υποστήριξη, κυρίως 
από εκείνους τους φορείς που μπορούν, αν όχι οφείλουν, να το πράξουν».
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Δρομολόγια Σεπτεμβρίου
Από την κοινοπραξία φέρι-μπόουτ που εκτελεί τη γραμμή Αντιπάρου-Πούντας και 

αντίστροφα, ανακοινώθηκαν τα δρομολόγια έως το τέλος Σεπτεμβρίου.

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 – 17:15 
- 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 – 17:30 
- 18:30 – 19:30 – 20:30 – 21:30 – 22:30 - 23:30 – 00:30
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Νέο ΔΣ στον Αμπελά
Μετά τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στον εξωραϊστικό και πολιτιστικό σύλ-

λογο «Αμπελάς Πάρου», συγκροτήθηκε ομόφωνα σε σώμα το νέο διοικητικό συμ-
βούλιο με την ακόλουθη σύνθεση: 

Πρόεδρος: Στέλλα Φυρογένη - Αντιπαριώτη
Αντιπρόεδρος: Άννα Βεντουρή
Γεν. Γραμματέας: Γεωργία Τριπολιτσώτη
Ταμίας: Μαρία Τριπολιτσιώτη
Μέλη: Νικήτας Αντιπαριώτης, Μαρία Μενέγου, Παρασκευή Λαβίδα
Αναπλ. μέλη: Ελίζα Γρηγοράτου, Κατερίνα Πέππα-Φοίφα
Η ελεγκτική επιτροπή συγκροτείται από τις κυρίες: Τριπολιτσώτη Γαρυφαλλιά, 

Αντιπαριώτη Λουκία, με αναπληρώτρια τη Φιλιώ Ντελοπούλου.
Τέλος, σε σχετική ανακοίνωση του συλλόγου σημειώνεται: «[…] Το διοικητικό συμ-

βούλιο, είναι στη διάθεσή σας και ζητά τη συμβολή όλων με πνεύμα συνεργασίας, 
με προτάσεις και ιδέες ώστε να ανταποκριθεί πιο αποτελεσματικά στο έργο του. 
Περιμένουμε όλους τους φίλους του Αμπελά και τα μέλη του συλλόγου να πλαισι-
ώνουν τις δράσεις μας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλέφωνο 22840 
52362 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση sillogos.ambelas@gmail.com».

Δράσεις γυναικών Νάουσας
Τη φθινοπωρινή του εκδρομή ανακοίνωσε ο σύλλογος γυναικών Νάουσας που θα 

πραγματοποιηθεί από τις 19 έως τις 26 Οκτωβρίου 2015. Η εκδρομή θα πραγματο-
ποιηθεί σε Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Θάσο, Ξάνθη, Κομοτηνή, Δράμα, Αμφίπολη, Άγιος 
Παντελεήμονα και Λεπτοκαρυά.

Ακόμα, συνεχίζονται και φέτος τα καλλιτεχνικά εργαστήρια του συλλόγου, με χο-
ρωδία και θεατρική ομάδα, ενώ το εργαστήρι «ανταλλαγής μυστικών» θα λειτουρ-
γήσει στη στέγη του συλλόγου, στη θέση: «Παναγία-Μύλοι».

Επίσης, ο σύλλογος συνεχίζοντας την προσπάθεια να ενεργοποιηθεί ο πληθυσμός 
μεγαλύτερης ηλικίας στην ιδέα της άθλησης και γενικότερα της κίνησης, θα λει-
τουργήσει: α) τμήμα γυμναστικής για τρίτη χρονιά και β) τμήμα ελαφράς πεζοπορί-
ας κάθε δεύτερη εβδομάδα (σε μέρα και ώρα που θα ανακοινώνεται έγκαιρα). Οι 
συμμετέχοντες θα πραγματοποιούν διαδρομές εντός της περιφέρειας του χωριού, 
με κατάληξη τη στέγη του συλλόγου, για καφέ και συζήτηση. Για περισσότερες πλη-
ροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στις δραστηριότητες οι ενδιαφερόμενες μπο-
ρούν να επικοινωνούν με την κ. Μαρία Τριπολιτσιώτου-Τσουνάκη, στους αριθμούς 
τηλεφώνων: 22840 52555 και 6974 092618 τις πρωινές ώρες.

Ναυτοπρόσκοποι
Με την έναρξη της νέας προσκοπικής χρονιάς ξεκίνησαν οι εγγραφές στην εστία 

του 1ου συστήματος ναυτοπροσκόπων Πάρου (στις Λεύκες στην είσοδο του χωριού). 
Η έναρξη των συγκεντρώσεων θα γίνει στις 3-4 Οκτωβρίου, ενώ ο ετήσιος αγια-

σμός θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 11 το πρωί, στην εστία του 
1ου συστήματος Ν/Π στις Λεύκες.

Το χρηματικό ποσό για την εγγραφή - συνδρομή νέων και παλαιών ανήλικων 
μελών ανέρχεται στα 25 ευρώ. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση οι ενδια-
φερόμενοι μπορούν να καλούν στα τηλέφωνα: 6975 548722 Ηλίας Στέλλας, 6944 
382835 Μανώλης Λουκής και 6977 220693 Αριστέα Λουκή.

ΑΠΟΧΗ!!!!! Γιατί;
Αποχή: (Γ.Μπαµπινιώτης).  ...η συνειδητή άρνηση συµµετοχής κάποιου σε συλλογική 

δραστηριότητα - η εκούσια άρνηση των εκλογέων να ασκήσουν το εκλογικό τους δι-
καίωµα.

   Σε αυτές τις εκλογές πρώτο «κόμμα» ήρθε η αποχή. Με ποσοστό 43% ουσιαστι-
κά εκφράστηκε η δυσαρέσκεια προς το πολιτικό σύστημα, το αίσθημα αγανάκτησης, 
η απογοήτευση του τίποτα δε γίνετε, αφού άλλο ψηφίζουμε και άλλο «βγαίνει» (βλέ-
πε δημοψήφισμα) και τέλος εκφράζει την αποστροφή στον «μαυρογιαλουρισμό» και 
τη γελοιοποίηση της συμμετοχικής διαδικασίας, την αποθέωση της βλακείας και της 
υποκρισίας.

Δεν έχω κανένα δικαίωμα να εμφανιστώ κατήγορος σε όσους προσμετρήθηκαν 
σε αυτό το 43%. Ούτε έχω την άποψη ότι τα πάντα κρίνονται στη κάλπη και πέρα 
τούτου ουδέν. Θέλω όμως να μοιραστώ μαζί σας ένα μεγάλο ερωτηματικό για το 
αν  έχει αποτέλεσμα μια τέτοια επιλογή. Αν αυτό το 43% θα λύσει κάποιο πρόβλημα 
από την καταιγίδα των προβλημάτων του τρίτου μνημονίου που από την Δευτέρα 
των εκλογών θα ενσκήψουν στη χώρα μας. 

Αυτή η επιλογή μοιάζει σαν «κίνηση διαφυγής». Είναι όμως; Όχι φυσικά. Είναι ένα 
είδος ομηρίας και εγκλωβισμός στην επιδίωξη και στα κηρύγματα που πριμοδοτούν 
την ιδιώτευση, στο «δε βαριέσαι», στο «έλα τώρα καημένε», στο «όλοι ίδιοι είναι», 
στο «δε βγαίνει τίποτα» και τέλος, με το «ασχολήσου με την πάρτη σου».  Φυσικά 
όσο εσύ θα (νομίζεις ότι) ασχολείσαι με την πάρτη σου, κάποιοι άλλοι θα ασχο-
λούνται μαζί σου και θα καθορίζουν το μέλλον σου. Από την εποχή της Αθηναϊκής 
Δημοκρατίας με την λέξη «ιδιώτης» χαρακτήριζαν εκείνον που αποστρεφόταν τα 
κοινά. Τη λέξη αυτή οι Άγγλοι την έκαναν «idiot» για να περιγράψουν τον «ηλίθιο». 
Την εποχή του Σόλωνα αφαιρούσαν τα πολιτικά δικαιώματα από όποιον επέλεγε 
την «ουδετερότητα», στη δε εποχή του Περικλή ο αδρανής δεν θεωρείτο φιλήσυχος 
αλλά «αχρείος» δηλαδή άχρηστος. Μήπως τελικά έτσι μας θέλει το πολιτικό σύστη-
μα; Μας θέλει υποζύγια και  αφοπλισμένους και ακίνδυνους παρατηρητές;

Εντάξει λοιπόν, οι εκλογές πέρασαν, τα «μέτρα» όμως έρχονται. Και έρχονται για 
όλους και  αυτούς του 43%. Θα μείνουμε απαθείς; Θα εφαρμόσουμε το ρητό «σφά-
ξε με αγά μου για να αγιάσω»; και θα είμαστε και  ικανοποιημένοι με «εξέγερση του 
καναπέ» που κάναμε;

Όχι και πάλι όχι
Η ίδια η σκληρή πραγματικότητα θα μας αναγκάσει να δώσουμε ένα δυναμικό 

«παρών» στη διεκδίση μιας κοινωνίας ανθρώπινης. Ανεξάρτητα από την ψήφο μας 
ή την στάση αποχής δεν πρέπει και δεν μπορούμε να σκύψουμε το κεφάλι στα αντι-
λαϊκά  μέτρα που έρχονται ούτε στα υποτιθέμενα «ισοδύναμα» που θα κάνουν πιο 
«ανώδυνο τον θάνατο». Δε θα δεχθούμε την ερμηνεία του εκλογικού αποτελέσμα-
τος (που προσπαθούν) να μας σερβίρουν, ότι δηλαδή έχουμε δώσει τη συναίνεσή 
μας στην εφαρμογή των μνημονίων.

 Η ίδια η σκληρή πραγματικότητα πρέπει να μας οδηγήσει σε αγωνιστική και δι-
εκδικητική στάση για να λειτουργήσουν ξανά τα κλειστά σχολεία που δεν έχουν 
εκπαιδευτικούς, για να στελεχωθεί το Κέντρο Υγείας με ιατρούς και νοσηλευτικό 
προσωπικό, για να ξαναπετάξει το ασθενοφόρο αεροσκάφος του Βελέντζιου, για να 
ολοκληρωθούν το απαραίτητα έργα για τη λειτουργία του νέου αεροδρομίου στην 
Πάρο και τόσα άλλα προβλήματα της καθημερινότητας που λόγω των μνημονιακών 
πολιτικών έχουν οδηγηθεί σε αδιέξοδο.
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Βρυξέλλες
Στις Βρυξέλλες βρίσκεται από τις 23/9/15 ο περιφερειάρχης Ν. Αιγαίου, κ. Γιώρ-

γος Χατζημάρκος, όπου πραγματοποιεί σειρά επαφών, προκειμένου να αλλάξει το 
χρηματοδοτικό status της περιφέρειάς μας, για την οποία, εξαιτίας μιας σειράς πα-
ραγόντων, έχει δημιουργηθεί ένα τεράστιο χρηματοδοτικό κενό, που αν δεν καταστεί 
δυνατή η κάλυψή του, υπονομεύεται η αναπτυξιακή προοπτική των νησιών της. 

Βασικός παράγων είναι το γεγονός ότι η περιφέρεια Ν. Αιγαίου βρίσκεται στον 
λεγόμενο «Στόχο ΙΙ», που σημαίνει σημαντικά μειωμένες χρηματοδοτήσεις 
από τους κοινοτικούς πόρους, σε συνδυασμό με την πρόσφατη συμφωνία της 
Ελληνικής κυβέρνησης για κλείσιμο του τρέχοντος ΕΣΠΑ στο 100% των κοινοτικών 
πόρων, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ από 
το πρόγραμμα. Το μεγάλο χρηματοδοτικό κενό, το οποίο οι δύο προαναφερθέντες 
παράγοντες διαμορφώνουν για το Ν. Αιγαίο, έρχεται προσθετικά στα ήδη σοβαρά 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα  νησιά, τα οποία, εκτός των άλλων καταστάσε-
ων που έχουν ως πηγή την παρατεταμένη οικονομική ύφεση, σηκώνουν και το βαρύ 
φορτίο του μεταναστευτικού – προσφυγικού προβλήματος, με ότι αυτό συνεπάγεται 
για την οικονομική και κοινωνική τους ζωή.

Νέα διαμαρτυρία για 
τα σχολεία

Ιστορικό αρνητικό ρεκόρ σε αριθμό κλειστών σχολείων καταγράφουν τα νησιά 
μας, που φέτος, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, βουλιάζουν στην πλήρη εγκατά-
λειψη από την πολιτεία, με μαθητές και γονείς να βρίσκονται σε απόγνωση. 

Τα επίσημα στοιχεία των Διευθύνσεων 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αποκαλύ-
πτουν μια πρωτοφανή κατάσταση, επιεικώς 
τραγική, αν όχι τριτοκοσμική, αφού το συ-
ντριπτικά μεγάλο ποσοστό των κλειστών 
σχολείων πανελλαδικά, λόγω των κενών 
θέσεων εκπαιδευτικών, βρίσκεται στις Κυ-
κλάδες και άλλα νησιά.

Ειδικότερα στις Κυκλάδες παραμένουν 
κλειστά 41 σχολεία, 25 νηπιαγωγεία και 16 
δημοτικά. Σε δελτίο τύπου της Περιφέρει-
ας Νοτίου Αιγαίου, σημειώνεται χαρακτη-
ριστικά: «[…] Η απαξίωση της νησιωτικής 
Ελλάδας και κυρίως των μικρών νησιών 
είναι εκκωφαντική, αφού οι κάτοικοί τους 
είναι πλήρως εγκαταλειμμένοι από την πο-
λιτεία, αντί να τύχουν ιδιαίτερης μέριμνας 
και στήριξης, όπως οφείλει να παρέχει ένα 
σοβαρό κράτος  στις ευαίσθητες και ευά-
λωτες νησιωτικές περιοχές του. Όσο για 
τους μικρούς μαθητές των νησιών αυτών, 
για τους οποίους το κουδούνι της νέας 
σχολικής χρονιάς δεν χτύπησε, αντιμετω-
πίζονται σαν παιδιά ενός κατώτερου Θεού, 
που δεν έχουν την δυνατότητα πρόσβασης 
ούτε καν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 

Σημειώνεται δε ότι ο αριθμός των σχολείων που εμφανίζονται να λειτουργούν 
είναι πλασματικός, αφού σε πολλά εξ αυτών έγινε απλώς αγιασμός, αλλά δεν μπο-
ρούν να λειτουργήσουν κανονικά, λόγω του μεγάλου αριθμού κενών εκπαιδευτι-
κών θέσεων. Είναι χαρακτηριστικές περιπτώσεις σχολείων σε νησιά όπως η Κως, 
η Λέρος, η Κάλυμνος η Πάρος, η Σύρος και η Μύκονος, όπου πολυθέσια σχολεία 
υπολειτουργούν μόνο με έναν  ή δύο εκπαιδευτικούς».

Σχετικά με την πρωτοφανή απαξίωση και εγκατάλειψη των νησιών της Περιφέ-
ρειας Νοτίου Αιγαίου, ο Περιφερειάρχης κ. Γιώργος Χατζημάρκος μεταξύ άλλων 
δήλωσε:

«Αποτελεί εθνική ντροπή το ρεκόρ των κλειστών σχολείων στα νησιά του Νοτίου 
Αιγαίου. Αυτό που συμβαίνει φέτος στα νησιά μας δεν  έχει προηγούμενο. Μοιάζει 
μάταιο αν όχι κωμικοτραγικό να μιλά πλέον  κανείς για νησιωτικότητα στην χώρα 
όπου ο νησιωτικός της χώρος  είναι «χρήσιμος» μόνο για να συκοφαντείται και να 
λοιδορείται στο βωμό πολιτικών σκοπιμοτήτων  και επιδιώξεων. Στα πολυσυζη-
τημένα νησιά του Αιγαίου, η Πολιτεία δεν είναι σε θέση να εξασφαλίσει ούτε καν 
την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Αν αυτός δεν είναι ο ορισμός του τριτοκοσμικού 
κράτους, δεν ξέρω τι  άλλο μπορεί να είναι».

Διαμαρτυρία
Την περασμένη Κυριακή (20/9/2015), δηλαδή, τη μέρα της ψηφοφορίας για τις 

εθνικές εκλογές πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση μαθητών, γονέων και εκπαιδευτι-
κών, έξω από το δημοτικό σχολείο Νάουσας.

Σκοπός της συγκέντρωσης ήταν η ενημέρωση των κατοίκων της Νάουσας για τα 
κενά που υπάρχουν στο σχολείο και ο λόγος που οι γονείς αποφάσισαν να μη στέλ-
νουν τα παιδιά εκεί. Η συγκέντρωση έγινε από το σύλλογο γονέων του δημοτικού 
σχολείου Νάουσας, ενώ δημοσιοποιήθηκε και η παρακάτω ανακοίνωση:

«Η Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Πάρου εύχεται σε όλους καλή σχολική χρονιά!
Μια νέα χρονιά ξεκίνησε, με προβλήματα που εξακολουθούν να ταλανίζουν τα 

σχολεία του νησιού μας, με μεγαλύτερα αυτά του δημοτικού της Νάουσας και των 
νηπιαγωγείων Νάουσας, Αγκαιριάς, Μάρ-
πησσας και Μαρμάρων, τα οποία έχουν βα-
σικές ελλείψεις στο διδακτικό προσωπικό, 
σε βαθμό που είναι πρακτικά αδύνατο να 
λειτουργήσουν.

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 
δημοτικού Νάουσας, πήρε την πρωτοβου-
λία να κλείσει το σχολείο το οποίο καλού-
ταν να λειτουργήσει με μόνο 4 δασκάλους 
αντί των 13 που θα έπρεπε να έχει. Είναι 
αυτονόητο ότι η Ένωση είναι δίπλα τους 
στη προσπάθεια τους και θα είναι πάντα 
αρωγός στην ανάδειξη των προβλημάτων 
όλων των σχολείων και στην προσπάθεια 
επίλυσής τους.

Δηλώνουμε την αμέριστη συμπαράσταση 
μας σε όλους τους Συλλόγους γονέων που 
καθημερινά παλεύουν και μοχθούν για την 
επίλυση όλων των μεγάλων προβλημάτων 
των σχολείων του νησιού. Δεν θα σταμα-
τήσουμε να παλεύουμε και να είμαστε πά-
ντα αρωγοί και συνοδοιπόροι στην επίλυση 
όλων των ζητημάτων σε κάθε σχολείο».

Σημειώνουμε ακόμα, πως το παρόν στη 
συγκέντρωση έδωσαν μεταξύ άλλων και αρκετοί δημοτικοί σύμβουλοι, ο επικεφα-
λής της Λαϊκής Συσπείρωσης, κ. Κ. Ροκονίδας, ο υπ. βουλευτής του ΚΚΕ, κ. Αναστά-
σης Γκίκας και ο δήμαρχος κ. Μ. Κωβαίος, που είπε για το θέμα: «Φυσικά και δεν 
είναι αρμοδιότητα του δήμου το εκπαιδευτικό προσωπικό. Εμείς προσπαθούμε από 
την πλευρά μας να είναι τα σχολεία του νησιού μας ανθρώπινα. Η συντήρηση των 
σχολείων είναι στην αρμοδιότητά μας και μάλιστα τα χρήματα που μας δίνουν γι’ 
αυτό το σκοπό είναι μηδαμινά και έτσι αναγκαζόμαστε να δίνουμε από τον προϋ-
πολογισμό των έργων το 20% για τα σχολεία, τη στιγμή που το κράτος δε δίνει 
παραπάνω από 4%.

Φέτος, αυτό που συμβαίνει είναι πρωτοφανές. Πολλά σχολεία είναι κλειστά ή 
υπολειτουργούν. Είπαν ότι σε λίγες μέρες θα υπάρχει δυναμικό εκπαιδευτικών, 
αλλά αυτό θα είναι κατά 50%. Και με αυτό το ποσοστό θα υπάρχουν τάξεις που δε 
θα έχουν δάσκαλο ή καθηγητή. Όταν μιλάμε για το μέλλον μίας χώρας, μιλάμε για 
την παιδεία. Όταν δεν έχεις παιδεία δε θα έχεις το αποτέλεσμα που επιζητείς στις 
επόμενες γενιές. Εμείς αυτή τη στιγμή υποβαθμίζουμε το αύριο της χώρας».

Σε ό,τι αφορά τις ενέργειες του δήμου ο κ. Κωβαίος είπε: «Εμείς, από την πλευ-
ρά μας ζητήσαμε από την πρώτη ημέρα να μάθουμε τα κενά των σχολείων. Στη 
συνέχεια κάναμε διάβημα προς το υπουργείο, ώστε και αυτοί να λάβουν γνώση. 
Αυτός είναι ο λόγος που σήμερα (20/9) οι γονείς και οι δάσκαλοι αντιδρούν, και 
καλά κάνουν και αντιδρούν. Αυτά τα πράγματα πρέπει να προγραμματίζονται από 
το καλοκαίρι. Αυτούς τους τρεις μήνες του καλοκαιριού έπρεπε να έχουν προγραμ-
ματίσει. Προγραμματισμός και σοβαρότητα χρειάζεται».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Πάρος 21 Σεπτεμβρίου2015
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ    Αριθμ. πρωτ.:   13274
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ταχ. Δ/νση: Παροικία Πάρου Τ.Κ. 84400
Πληροφορίες: Ταΐρης Στέργιος
Τηλ: 2284360147, Fax: 2284024726
Ανακοίνωση
Έχοντας υπόψη:
Το άρθρο 35 του Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-03-2011)
Την 39608/14-9-2011 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ (ΦΕΚ 2200Β/30-9-2011)
Την υπ΄αριθμόν 40/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Η από 16-09-2015 αίτηση του κ. Γκουρογιάννη Νικόλαου.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στοιχεία για τη διόρθωση τυχόν σφαλμάτων ή τη 
συμπλήρωση ελλείψεων της αποτύπωσης των υφιστάμενων κοινόχρηστων χώρων στη θέση «Φίδα 
- Δρυός» Οικισμού Δρυού Δ.Κ Μάρπησσας  Δήμου Πάρου, στην περιοχή της ιδιοκτησίας  Τριτσιμπί-
δα Αλέξανδρου, για την διαδικασία κύρωσης δημοτικού δρόμου, όπως ορίζεται στο άρθρο 35 του 
Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-03-2011).

Πληροφορίες   Δ/νση    Πολεοδομικού    Σχεδιασμού,   Υπηρεσίας Δόμησης & Περιβάλλοντος,    Δη-
μαρχείο, Παροικία Πάρου, Τ.Κ. 84400, τηλ. 2284360147.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Υπηρεσίας
Δόμησης & Περιβάλλοντος Δήμου Πάρου

Ιωάννης Ραγκούσης
Πολιτικός Μηχανικός 
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Η μεγάλη αποχή (43,43%) και η χαλαρή ψήφος-χα-
βαλέ στις εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015, έφεραν 
σε θέση παντοδυναμίας τα κόμματα που πιστεύουν ως 
λύση για την οικονομία της χώρας τους συνεχείς δα-
νεισμούς και τις μνημονιακές συμβάσεις.

Η εικόνα που διαμορφώθηκε ύστερα από τις εκλογές 
της περασμένης εβδομάδας δεν πέρασε απαρατήρητη 
από τους ένθερμους υποστηρικτές του μνημονίου. Ο 
πιο χαρακτηριστικός ήταν ο βουλευτής ΝΔ Β’ Αθηνών, 
κ. Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος σε τηλεοπτικό πά-
νελ όταν τον κάλεσαν να απαντήσει για την ήττα του 
κόμματός του απάντησε ότι οι μνημονιακές δυνάμεις 
βγήκαν πιο δυνατές από ποτέ, σ’ αυτές τις εκλογές.

Σε ό,τι αφορά το Νομό Κυκλάδων δε διαφοροποιή-
θηκε από το συνολικό αποτέλεσμα της χώρας, καθώς 
έδωσε την πρωτιά στο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ σε Πάρο και Αντί-
παρο, πρώτη δύναμη ήταν η ΝΔ με διαφορά 112 και 
42 ψήφους αντίστοιχα.

Τέλος, σε ό,τι αφορά τους βουλευτές που εξελέγη-
σαν στις Κυκλάδες δεν άλλαξε τίποτα, καθώς στα νη-
σιά μας δεν υπήρχαν «καραμπόλες» και έτσι ο ΣΥΡΙΖΑ 
εξέλεξε και πάλι τους κ.κ. Συρμαλένιο, Συρίγο και Μα-
νιό, ενώ η ΝΔ τον κ. Βρούτση.
Αναλυτικά

Πανελλαδικά 
Γραμ.: 9.840.525
Ψήφ.: 5.566.295
Έγκυρα: 5.431.850
Άκυρα: 70.061 (1,26%)
Λευκά: 64.384 (1,16%)
ΣΥΡΙΖΑ: 1.925.904 ψ. 35,46% (36,34% τον Ιανουά-
ριο) Έδρες 145 από 149 τον Ιανουάριο
ΝΔ: 1.526.205 ψ. 28,10% (27,81% τον Ιανουάριο) 
Έδρες 75 από 76 τον Ιανουάριο
Χρυσή Αυγή: 379.581 ψ. 6,99% (6,28% τον Ιανου-
άριο) Έδρες 18 από 17 τον Ιανουάριο
ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ: 341.390 (6,28%) Έδρες 17
ΚΚΕ: 301.632 ψ. 5,55% (5,47% τον Ιανουάριο) Έδρες 
15 από 15 τον Ιανουάριο
ΠΟΤΑΜΙ: 222.166 ψ. 4,09% (6,05% τον Ιανουάριο) 
Έδρες 11 από 17 τον Ιανουάριο
ΑΝ.ΕΛ.: 200.423 ψ. 3,69% (τον Ιανουάριο 4,75%) 
Έδρες 10 από 13 τον Ιανουάριο
Ένωση Κεντρώων: 186.457 ψ. 3,43% (1,79% τον 
Ιανουάριο) Έδρες 9
ΛΑ.Ε.: 155.242 ψ. 2,86%
ΑΝΤΑΡΣΥΑ: 46.096 ψ. 0,85%
ΕΠΑΜ: 41.631 ψ. 0,77%

ΚΟΙΝΩΝΙΑ: 35.534 ψ. 0,65%
Δημιουργία, ξανά: 28.936 ψ. 0,53%
Δημοκρατικοί: 15.257 ψ. 0,28%
ΚΚΕ (μ-λ) Μ-Λ ΚΚΕ: 8.944 ψ. 0,16% (0,13% τον 
Ιανουάριο)
Πατριωτική Ένωση: 6.253 ψ. 0,12%
ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α.: 4.425 ψ. 0,08% (0,08% τον Ιανουάριο)
Ο.Κ.Δ.Ε.: 2.372 ψ. 0,04% (0,03% τον Ιανουάριο)
Ο.Α.Κ.Κ.Ε.: 2.263 ψ. (0,04% τον Ιανουάριο)
Μεμονωμένοι: 1.139 ψ. 0,02%

Κυκλάδες Συγκεντρωτικά
Γραμ.: 123.920
Ψήφ.: 66.708
Έγκυρα: 64.638
Άκυρα: 946 (1,42%)
Λευκά: 1.124 (1,68%)
ΣΥΡΙΖΑ: 21.716 ψ. 33,63% (35,12% τον Ιανουάριο). 
Έδρες 3
ΝΔ: 20.230 ψ. 31,33% (31,59% τον Ιανουάριο). 
Έδρες 1
ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ: 4.414 ψ. 6,84%
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ: 3.996 ψ. 6,19% (5.07% τον Ιανουά-
ριο)

Η αποχή και ο χαβαλές έφεραν…

ΔΥΝΑΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ στη Βουλή!
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ΚΚΕ: 2.864 ψ. 4,44% (4,15% τον Ιανουάριο)
ΠΟΤΑΜΙ: 2.575 ψ. 3,99% (6,76% τον Ιανουάριο)
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ: 2.238 ψ. 3,47% (1,54% τον 
Ιανουάριο)
ΑΝ.ΕΛ.: 2.191 ψ. 3,39% (4,99% τον Ιανουάριο)
ΛΑ.Ε.: 1.983 ψ. 3,07%
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. - Ε.Ε.Κ.: 596 ψ. 0,92%
Ε.ΠΑ.Μ.: 574 ψ. 0,89%
ΚΟΙΝΩΝΙΑ: 511 ψ. 0,79%
Δημιουργία, ξανά: 438 ψ. 0,68%
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ: 89 ψ. 0,14%
ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ: 86 ψ. 0,13% (0,12% τον Ια-
νουάριο)
Ο.Κ.Δ.Ε.: 35 ψ. 0,05% (0,05% τον Ιανουάριο)
ΟΑΚΚΕ: 31 ψ. 0,05%
ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α: 3 ψ. 0,00%

Αντίπαρος Συγκεντρωτικά
Γραμ.: 1.173
Ψήφ.: 695
Έγκυρα: 678
Άκυρα: 6 (0,86%)
Λευκά: 11 (1,58)
ΝΔ: 251 ψ. 37,02% (38,98% τον Ιανουάριο)
ΣΥΡΙΖΑ: 222 ψ. 32,74% (33,05% τον Ιανουάριο)
ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ: 59 ψ. 8,70%
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ: 37 ψ. 5,46% (2,54% τον Ιανουάριο)
ΠΟΤΑΜΙ: 24 ψ. 3,54% (4,94% τον Ιανουάριο)
ΚΚΕ: 23 ψ. 3,39% (5,65% τον Ιανουάριο)
ΑΝ.ΕΛ.: 19 ψ. 2,80% (4,66% τον Ιανουάριο) 
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ: 14 ψ. 2,06% (1,27% τον Ια-
νουάριο)
ΛΑ.Ε.: 12 ψ. 1,77%
Ε.ΠΑ.Μ. 6 ψ. 0,88%
ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ: 4 ψ. 0,59% (0,42% τον Ιανου-
άριο)
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.: 4 ψ. 0,59%
ΚΟΙΝΩΝΙΑ: 2 ψ. 0,29%
Δημιουργία ξανά: 1 ψ. 0,15%

168ο εκλ. τμ.
(Τα κόμματα που έλαβαν κάτω από 1% ανα-
γράφονται στα λοιπά).
ΣΥΡΙΖΑ: 124 ψ. 36,90%
ΝΔ: 102 ψ. 30,36%
ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ: 35 ψ. 10,42%
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ: 20 ψ. 5,95%

ΠΟΤΑΜΙ: 14 ψ. 4,17%
ΑΝ.ΕΛ.: 10 ψ. 2,98%
ΛΑ.Ε.: 10 ψ. 2,98%
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ: 8 ψ. 2,38%
ΚΚΕ: 6 ψ. 1,79%
Λοιπά: 7 ψ.

169ο εκλ. τμ
ΝΔ: 149 ψ. 43,57%
ΣΥΡΙΖΑ: 98 ψ. 28,65%
ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ: 24 ψ. 7,02%
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ: 17 ψ. 4,97%
ΚΚΕ: 17 ψ. 4,97%
ΠΟΤΑΜΙ: 10 ψ. 2,92%
ΑΝ.ΕΛ.: 9 ψ. 2,63%
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ: 6 ψ. 1,75%
Λοιπά: 12 ψ.

Πάρος
Γραμ.: 12.310
Ψήφ.: 6.586
Έγκυρα: 6.323
Άκυρα: 93 (1,42%)
Λευκά: 152 (2,31%)
ΝΔ: 2.008 ψ. 31,76% (31,95% τον Ιανουάριο)
ΣΥΡΙΖΑ: 1.993 ψ. 31,52% (33,53% τον Ιανουάριο)
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ: 433 ψ. 6,85% (5,43% τον Ιανουάριο)
ΠΟΤΑΜΙ: 336 ψ. 5,31% (8,21% τον Ιανουάριο)
ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ: 295 ψ. 4,67%
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ: 283 ψ. 4,48% (1,7% τον Ια-
νουάριο)
ΛΑ.Ε.: 260 ψ. 4,11%
ΚΚΕ: 257 ψ. 4,06% (4,35% τον Ιανουάριο)
ΑΝ.ΕΛ.: 209 ψ. 3,31% (5,98% τον Ιανουάριο)
Ε.ΠΑ.Μ.: 74 ψ. 1,17%
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. - Ε.Ε.Κ.: 60ψ. 0,95%
ΚΟΙΝΩΝΙΑ: 47 ψ. 0,74%
Δημιουργία ξανά: 41ψ. 0,65%
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ: 14 ψ. 0,22%
ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ: 6 ψ. 0,09% (0,08% τον Ιανου-
άριο)
ΟΑΚΚΕ: 3 ψ. 0,05%
Ο.Κ.Δ.Ε.: 2 ψ. 0,03% (0,04% τον Ιανουάριο)
ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α: 2 ψ. 0,03%

170ο εκλ. τμ. Αγκαιράς
(Τα κόμματα που έλαβαν κάτω από 1% ανα-

γράφονται στα λοιπά).
ΝΔ: 68 ψ. 30,09%
ΣΥΡΙΖΑ: 65 ψ. 28,76%
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ: 34 ψ. 15,04%
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ: 15 ψ. 6,64%
ΠΟΤΑΜΙ: 10 ψ. 4,42%
ΑΝ.ΕΛ.: 8 ψ. 3,54%
ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ: 8 ψ. 3,54%
ΚΚΕ: 6 ψ. 2,65%
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. - Ε.Ε.Κ.: 4 ψ. 1,77%
ΛΑ.Ε.: 3 ψ. 1,33%
Δημιουργία ξανά: 3 ψ. 1,33%
Λοιπά: 2 ψ.

171ο εκλ τμ. Αγκαιριάς
ΝΔ: 116 ψ. 43,77%
ΣΥΡΙΖΑ: 68 ψ. 25,66%
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ: 26 ψ. 9,81%
ΑΝ.ΕΛ.: 13 ψ. 4,91%
ΠΟΤΑΜΙ: 10 ψ. 3,77%
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ: 9 ψ. 3,40%
ΛΑ.Ε.: 7 ψ. 2,64%
ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ: 6 ψ. 2,26%
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. - Ε.Ε.Κ.: 4 ψ. 1,51%
Λοιπά:  5 ψ.

172ο εκλ. τμ. Αρχίλοχου
ΣΥΡΙΖΑ: 73 ψ. 31,06%
ΝΔ: 72 ψ. 30,64%
ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ: 24 ψ. 10,21%
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ: 21 ψ. 8,94%
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ: 15 ψ. 6,38%
ΠΟΤΑΜΙ: 7 ψ. 2,98%
ΑΝ.ΕΛ.: 6 ψ. 2,55%
ΛΑ.Ε.: 6 ψ. 2,55%
ΚΚΕ: 5 ψ. 2,13%
Ε.ΠΑ.Μ.: 4 ψ. 1,70%
Λοιπά: 2 ψ. 

173ο εκλ. τμ. Αρχίλοχου
ΝΔ: 132 ψ. 44,30%
ΣΥΡΙΖΑ: 78 ψ. 26,17%
ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ: 23 ψ. 7,72%
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ: 16 ψ. 5,37%
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ: 12 ψ. 4,03%
ΠΟΤΑΜΙ: 10 ψ. 3,36%
ΚΚΕ: 7 ψ. 2,35%
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ΛΑ.Ε.: 6 ψ. 2,01%
ΑΝ.ΕΛ.: 5 ψ. 1,68%
Ε.ΠΑ.Μ.: 4 ψ. 1,34%
ΚΟΙΝΩΝΙΑ: 3 ψ. 1,01%
Λοιπά: 2 ψ.

174ο εκλ. τμ. Κώστου
ΝΔ: 61 ψ. 27,73%
ΣΥΡΙΖΑ: 59 ψ. 26,82%
ΠΟΤΑΜΙ: 19 ψ. 8,64%
ΚΚΕ: 18 ψ. 8,18%
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ: 12 ψ. 5,45%
ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ: 12 ψ. 5,45%
ΛΑ.Ε.: 11 ψ. 5,00%
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ: 7 ψ. 3,18%
ΚΟΙΝΩΝΙΑ: 5 ψ. 2,27%
Ε.ΠΑ.Μ.: 5 ψ. 2,27%
ΑΝ.ΕΛ.: 4 ψ. 1,82%
Λοιπά: 3 ψ.

175ο εκλ. τμ. Λευκών
ΝΔ: 79 ψ. 38,73%
ΣΥΡΙΖΑ: 37 ψ. 18,14%
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ: 29 ψ. 14,22%
ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ: 16 ψ. 7,84%
ΠΟΤΑΜΙ: 13 ψ. 6,37%
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ: 11 ψ. 5,39%
ΚΚΕ: 5 ψ. 2,45%
ΑΝ.ΕΛ.: 5 ψ. 2,45%
Λοιπά: 9 ψ.

176ο εκλ. τμ. Λευκών
ΝΔ:  81 ψ. 34,91%
ΣΥΡΙΖΑ: 70 ψ. 30,17%
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ: 21 ψ. 9,05%
ΠΟΤΑΜΙ: 15 ψ. 6,47%
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ: 7 ψ. 3,02%
ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ: 7 ψ. 3,02%
ΑΝ.ΕΛ.: 6 ψ. 2,59%
ΚΚΕ: 5 ψ. 2,16%
Ε.ΠΑ.Μ.: 5 ψ. 2,16%
ΛΑ.Ε.: 4 ψ. 1,72%
Δημιουργία ξανά: 4 ψ. 1,72%
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. - Ε.Ε.Κ.: 4 ψ. 1,72%
ΚΟΙΝΩΝΙΑ: 3 ψ.

177ο εκλ. τμ. Μάρπησσας

ΝΔ: 82 ψ. 29,08%
ΣΥΡΙΖΑ: 75 ψ. 26,60%
ΚΚΕ: 22 ψ. 7,80%
ΛΑ.Ε.: 20 ψ. 7,09%
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ: 19 ψ. 6,74%
ΠΟΤΑΜΙ: 16 ψ. 5,67%
ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ: 14 ψ. 4,96%
ΑΝ.ΕΛ.: 12 ψ. 4,26%
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ: 8 ψ. 2,84%
Δημιουργία ξανά: 6 ψ. 2,13%
Λοιπά: 8 ψ.

178ο εκλ. τμ. Μάρπησσας
ΝΔ: 136 ψ. 39,31%
ΣΥΡΙΖΑ: 94 ψ. 27,17%
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ: 25 ψ. 7,23%
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ: 16 ψ. 4,62%
ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ: 16 ψ. 4,62%
ΠΟΤΑΜΙ: 15 ψ. 4,34%
ΚΚΕ: 15 ψ. 4,34%
ΑΝ.ΕΛ.: 11 ψ. 3,18%
ΛΑ.Ε.: 10 ψ. 2,89%
Λοιπά: 9 ψ.

179ο εκλ. τμ. Νάουσας
ΣΥΡΙΖΑ: 98 ψ. 34,39%
ΝΔ: 79 ψ. 27,72%
ΚΚΕ: 20 ψ. 7,02%
ΠΟΤΑΜΙ: 18 ψ. 6,32%
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ: 15 ψ. 5,26%
ΛΑ.Ε.: 15 ψ. 5,26%
ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ: 13 ψ. 4,56%
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ: 10 ψ. 3,51%
ΑΝ.ΕΛ.: 7 ψ. 2,46%
Ε.ΠΑ.Μ.: 4 ψ. 1,40%
ΚΟΙΝΩΝΙΑ: 3 ψ. 1,05%
Λοιπά: 3 ψ.

180ο εκλ. τμ. Νάουσας
ΣΥΡΙΖΑ: 112 ψ. 36,36%
ΝΔ: 86 ψ. 27,92%
ΠΟΤΑΜΙ: 19 ψ. 6,17%
ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ: 17 ψ. 5,52%
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ: 16 ψ. 5,19%
ΛΑ.Ε.: 15 ψ. 4,87%
ΑΝ.ΕΛ.: 13 ψ. 4,22%
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ: 11 ψ. 3,57%

ΚΚΕ: 9 ψ. 2,92%
Λοιπά: 10 ψ.

181ο εκλ. τμ. Νάουσας
ΣΥΡΙΖΑ: 100 ψ. 36,63%
ΝΔ: 76 ψ. 27,84%
ΠΟΤΑΜΙ: 20 ψ. 7,33%
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ: 17 ψ. 6,23%
ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ: 16 ψ. 5,86%
ΛΑ.Ε.: 14 ψ. 5,13%
ΑΝ.ΕΛ.: 8 ψ. 2,93%
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ: 6 ψ. 2,20%
ΚΚΕ: 5 ψ. 1,83%
Ε.ΠΑ.Μ.: 5 ψ. 1,83%
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. - Ε.Ε.Κ.: 3 ψ. 1,10%
Λοιπά: 3 ψ.

182ο εκλ. τμ. Νάουσας
ΣΥΡΙΖΑ: 87 ψ. 33,33%
ΝΔ: 69 ψ. 26,44%
ΠΟΤΑΜΙ: 34 ψ. 13,03%
ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ: 22 ψ. 8,43%
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ: 11 ψ. 4,21%
ΑΝ.ΕΛ.: 8 ψ. 3,07%
ΛΑ.Ε.: 8 ψ. 3,07%
ΚΚΕ: 7 ψ. 2,68%
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ: 7 ψ. 2,68%
Δημιουργία ξανά: 3 ψ. 1,15%
Λοιπά: 5 ψ.

183ο εκλ. τμ. Νάουσας
ΣΥΡΙΖΑ: 84 ψ. 30,66%
ΝΔ: 84 ψ. 30,66%
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ: 24 ψ. 8,76%
ΛΑ.Ε.: 18 ψ. 6,57%
ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ: 16 ψ. 5,84%
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ: 13 ψ. 4,74%
ΠΟΤΑΜΙ: 12 ψ. 4,38%
ΑΝ.ΕΛ.: 11 ψ. 4,01%
ΚΚΕ: 6 ψ. 2,19%
Λοιπά: 6 ψ.

184ο εκλ. τμ. Παροικιάς
ΣΥΡΙΖΑ: 101 ψ. 37,00%
ΝΔ: 79 ψ. 28,94%
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ: 14 ψ. 5,13%
ΛΑ.Ε.: 13 ψ. 4,76%
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ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ: 13 ψ. 4,76%
ΑΝ.ΕΛ.: 12 ψ. 4,40%
ΚΚΕ: 11 ψ. 4,03%
ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ: 11 ψ. 4,03%
ΠΟΤΑΜΙ: 7 ψ. 2,56%
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. - Ε.Ε.Κ.: 5 ψ. 1,83%
Ε.ΠΑ.Μ.: 3 ψ. 1,10%
Λοιπά: 4 ψ.

185ο εκλ. Παροικιάς
ΣΥΡΙΖΑ: 109 ψ. 40,37%
ΝΔ: 78 ψ. 28,89%
ΚΚΕ: 18 ψ. 6,67%
ΠΟΤΑΜΙ: 16 ψ. 5,93%
ΛΑ.Ε.: 13 ψ. 4,81%
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ: 9 ψ. 3,33%
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ: 7 ψ. 2,59%
ΑΝ.ΕΛ.: 6 ψ. 2,22%
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. - Ε.Ε.Κ.: 5 ψ. 1,85%
ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ: 5 ψ. 1,85%
Λοιπά: 4 ψ.

186ο εκλ. τμ. Παροικιάς
ΣΥΡΙΖΑ: 115 ψ. 35,17%
ΝΔ: 72 ψ. 22,02%
ΛΑ.Ε.: 24 ψ. 7,34%
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ: 21 ψ. 6,42%
ΠΟΤΑΜΙ: 21 ψ. 6,42%
ΚΚΕ: 20 ψ. 6,12%
ΑΝ.ΕΛ: 15 ψ. 4,59%
ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ: 14 ψ. 4,28%
Ε.ΠΑ.Μ.: 12 ψ. 3,67%
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ: 4 ψ. 1,22%
Λοιπά: 9 ψ.

187ο εκλ. τμ. Παροικιάς 
ΝΔ: 106 ψ. 33,65%
ΣΥΡΙΖΑ: 100 ψ. 31,75%
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ: 26 ψ. 8,25%
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ: 17 ψ. 5,40%
ΛΑ.Ε.: 15 ψ. 4,76%
ΠΟΤΑΜΙ: 14 ψ. 4,44%
ΚΚΕ: 12 ψ. 3,81%
ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ: 12 ψ. 3,81%
Ε.ΠΑ.Μ.: 5 ψ. 1,59%
ΑΝ.ΕΛ.: 4 ψ. 1,27%
Λοιπά: 4 ψ.

188ο εκλ. τμ.
ΝΔ: 81 ψ. 29,03%
ΣΥΡΙΖΑ: 79 ψ. 28,32%
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ: 25 ψ. 8,96%
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ: 19 ψ. 6,81%
ΚΚΕ: 17 ψ. 6,09%
ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ: 15 ψ. 5,38%
ΑΝ.ΕΛ.: 13 ψ. 4,66%
ΛΑ.Ε.: 12 ψ. 4,30%
ΠΟΤΑΜΙ: 8 ψ. 2,87%
Δημιουργία ξανά: 3 ψ. 1,08%
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. - Ε.Ε.Κ.: 3 ψ. 1,08%
Λοιπά: 4 ψ.

189ο εκλ. τμ. Παροικιάς
ΣΥΡΙΖΑ: 113 ψ. 37,42%
ΝΔ: 77 ψ. 25,50%
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ: 21 ψ. 6,95%
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ: 17 ψ. 5,63%
ΠΟΤΑΜΙ: 15 ψ. 4,97%
ΚΚΕ: 15 ψ. 4,97%
ΛΑ.Ε.: 14 ψ. 4,64%
ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ: 9 ψ. 2,98%
ΑΝ.ΕΛ.: 7 ψ. 2,32%
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. - Ε.Ε.Κ.: 5 ψ. 1,66%
Ε.ΠΑ.Μ.: 4 ψ. 1,32%
Λοιπά: 5 ψ.

190ο εκλ. τμ. Παροικιάς
ΝΔ: 105 ψ. 36,59%
ΣΥΡΙΖΑ: 82 ψ. 28,57%

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ: 17 ψ. 5,92%
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ: 16 ψ. 5,57%
ΑΝ.ΕΛ: 14 ψ. 4,88%
ΚΚΕ: 12 ψ. 4,18%
ΛΑ.Ε.: 11 ψ. 3,83%
ΠΟΤΑΜΙ: 10 ψ. 3,48%
ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ: 6 ψ. 2,09%
Ε.ΠΑ.Μ.: 4 ψ. 1,39%
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. - Ε.Ε.Κ.: 4 ψ. 1,39%
ΚΟΙΝΩΝΙΑ: 3 ψ. 1,05%
Λοιπά: 3 ψ.

191ο εκλ. τμ. Παροικιάς
ΣΥΡΙΖΑ: 97 ψ. 33,92%
ΝΔ: 91 ψ. 31,82%
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ: 18 ψ. 6,29%
ΠΟΤΑΜΙ: 17 ψ. 5,94%
ΚΚΕ: 14 ψ. 4,90%
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ: 13 ψ. 4,55%
ΑΝ.ΕΛ.: 11 ψ/ 3,85%
ΛΑ.Ε.: 11 ψ. 3,85%
ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ: 5 ψ. 1,75%
ΚΟΙΝΩΝΙΑ: 3 ψ. 1,05%
Λοιπά: 6 ψ.

192ο εκλ. τμ. Παροικιάς
ΝΔ:  98 ψ. 35,64%
ΣΥΡΙΖΑ: 97 ψ. 35,27%
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ: 15 ψ. 5,45%
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ: 11 ψ. 4,00%
ΠΟΤΑΜΙ: 10 ψ. 3,64%
ΑΝ.ΕΛ.: 10 ψ. 3,64%
ΛΑ.Ε.: 8 ψ. 2,91%
ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ: 8 ψ. 2,91%
ΚΚΕ: 7 ψ. 2,55%
Ε.ΠΑ.Μ.: 4 ψ. 1,45%
Δημιουργία ξανά: 3 ψ. 1,09%
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. - Ε.Ε.Κ.: 3 ψ. 1,09%
Λοιπά: 1 ψ.

Ανακοινώσεις
Σε τοπικό επίπεδο είχαμε τις παρακάτω ανακοινώ-

σεις:
Νίκος Συρμαλένιος, Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ
«Η μεγάλη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές της 20ης 

Σεπτέμβρη, αποτελεί ιστορική εντολή για προοδευ-
τική πορεία εντός Ευρώπης και οριστική υπέρβαση 
του χρεοκοπημένου και διαπλεκόμενου παλαιοκομμα-
τικού συστήματος. Ο λαός για τρίτη φορά μέσα σε 
εννιά μήνες γύρισε την πλάτη στη ΝΔ, αλλά και στους 
λοιπούς εκφραστές του παλαιοκομματισμού και των 
μεγάλων συμφερόντων.

Ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας, παρά τις τεράστι-
ες δυσκολίες και την υπονόμευση από εγχώρια και 
ξένα κέντρα, παρά τα σκληρά μέτρα που εκβιαστικά 
ψηφίστηκαν, κατήγαγαν θριαμβευτική νίκη ιστορικών 
διαστάσεων, που βεβαίως πρέπει γρήγορα να μετα-
φραστεί σε ένα μεγάλο κύμα ρήξεων και μεταρρυθ-
μίσεων στην οικονομία, στη διοίκηση, στην παιδεία, 
στους θεσμούς, στη νοοτροπία της κοινωνίας, με στό-
χο την ανάπτυξη με κοινωνικό πρόσημο. Θα πρέπει 
βεβαίως να σημειωθεί ότι εχθρός της όλης προσπά-
θειας, αποτελεί το ιστορικό μέγιστο της αποχής, για 
το οποίο η Αριστερά αλλά και το πολιτικό σύστημα 
πρέπει να βγάλουν τα συμπεράσματα τους. Επίσης 
τεράστια ανησυχία προκαλεί η επιβεβαίωση του νε-
οφασιστικού μορφώματος της Χρυσής Αυγής στην 
τρίτη θέση. Τέλος μεγάλο μάθημα προς τους πρώην 
συντρόφους μας θα πρέπει να αποτελέσει η σαφής 
αποδοκιμασία τους από τον ελληνικό λαό, τόσο ως 
προς την πολιτική τους πρόταση, όσο και ως προς 
το ιστορικό ατόπημα που οδήγησε ουσιαστικά στην 
πτώση της πρώτης κυβέρνησης της αριστεράς μετά 
τον πόλεμο.

Στις Κυκλάδες ο ΣΥΡΙΖΑ επιβεβαίωσε την ηγεμονι-
κή του θέση με πρωτοπορία στα νησιά Σύρο, Μήλο 
και Τήνο, αλλά και με την για πρώτη φορά πρωτιά 
στη Σαντορίνη. Είναι προφανές ότι με την επανεκλογή 

μας οι τρείς βουλευτές θα συνεχίσουμε ενωμένοι το 
έργο μας, αφενός για να κλείσουμε νησιωτικά μας ζη-
τήματα, που έχουν μείνει ανοικτά και αφετέρου για να 
συμβάλλουμε μαζί με τις τοπικές κοινωνίες και τους 
εκπροσώπους τους στο ριζικό μετασχηματισμό που 
επαγγέλλεται το κυβερνητικό μας πρόγραμμα. Ευχα-
ριστούμε για άλλη μια φορά από καρδιάς όλους τους 
Κυκλαδίτες και τις Κυκλαδίτισσες που μας τίμησαν με 
την ψήφο τους. Δεσμευόμαστε ότι στη νέα περίοδο 
θα επιδιώξουμε μαζί με όλους τους νησιώτες να προ-
ωθήσουμε λύσεις νησιωτικότητας, που έχει απόλυτα 
ανάγκη η νησιωτική μας χώρα.

Όλοι μαζί στον αγώνα για προοδευτικές, καθημερι-
νές νίκες!».

Αντώνης Συρίγος, Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ
«Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι,
Σας οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την 

καρδιά μου για την στήριξη, τις ευχές και την φιλία 
σας, την οποία πάντα θεωρώ αξία, πραγματικά ανε-
κτίμητη. Η εμπιστοσύνη σας αποτελεί για μένα μεγά-
λη τιμή και ταυτόχρονα βαριά ευθύνη.

Στο δύσκολο δρόμο, που έχουμε μπροστά μας, θα 
προσπαθήσω και θα αγωνιστώ με όλες μου τις δυνά-
μεις ώστε να φανώ αντάξιός της».

ΣΥΡΙΖΑ Πάρου-Αντιπάρου
«Η Ο.Μ. ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΡΟΥ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ευχαριστεί 

τους συμπολίτες μας που για άλλη μια φορά στήριξαν 
με την ψήφο τους το ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα, 
αναδεικνύοντάς τον και πάλι πρωθυπουργό της πα-
τρίδας μας σε μια περίοδο εξαιρετικά κρίσιμη.

Ο Ελληνικός λαός με το αλάνθαστο πολιτικό του 
κριτήριο, αντιλήφθηκε πολύ νωρίς, ότι ο πόλεμος που 
δέχτηκε η προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, 
είχε ως τελικό στόχο το χτύπημα των λαϊκών συμ-
φερόντων και την επαναφορά στη διακυβέρνηση της 
χώρας των δυνάμεων της διαπλοκής, των σκανδά-
λων των, «εθνικών» προμηθευτών και της κατασπα-
τάλησης του δημοσίου χρήματος, που κατέστησε τη 
χώρα δέσμια των δανειστών και των τοκογλύφων.

Ο αγώνας για την επανάκτηση της εθνικής μας αξι-
οπρέπειας σε μια Ελλάδα των πολλών και όχι των 
ολίγων, συνεχίζεται τώρα με καλύτερους όρους και 
προϋποθέσεις. Ο λαός, μαζί με τη νέα του κυβέρνη-
ση, θα πορευτεί τα δύσκολα χρόνια που έρχονται με 
σύνεση και ελπίδα με στόχο την ανάπτυξη, την κα-
ταπολέμηση της διαφθοράς, τη μείωση της ανεργίας 
και την απεμπλοκή από τα κάθε είδους μνημόνια για 
τα οποία ευθύνεται το πολιτικό κατεστημένο που επί 
δεκαετίες κυριάρχησε στην πολιτική ζωή της πατρί-
δας μας».

Έπαρχος Πάρου, Κ. Μπιζάς
«ΠΡΟΣ:
Βουλευτές  Νομού  Κυκλάδων
κ. Νικόλαο Συρμαλένιο
κ. Αντώνιο Συρίγο
κ. Νικόλαο Μανιό
κ. Ιωάννη Βρούτση
Κύριοι Βουλευτές,
Σας εκφράζω τις προσωπικές μου ευχές καθώς και 

τις ευχές των Στελεχών της Περιφερειακής Ενότητας 
Πάρου (με χωρική αρμοδιότητα στα νησιά της Πάρου 
και της Αντιπάρου) για την επιτυχία σας στις εκλο-
γές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015. Αναλαμβάνετε τα 
καθήκοντα σας σε μια πραγματικά δύσκολη εποχή. Τα 
έντονα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν 
οι Ελληνικές οικογένειες, οι σημαντικές ελλείψεις που 
παρουσιάζουν οι τομείς της υγείας & της παιδείας, οι 
συνέπειες που θα προκύψουν για τους νησιώτες από 
την αύξηση του ΦΠΑ, οι ενδοκυκλαδικές μεταφορές 
αλλά και η αναγκαιότητα υλοποίησης βασικών έργων 
υποδομής που έχουν ανάγκη τα νησιά μας (νέο αερο-
δρόμιο Πάρου κ.α.) εκτιμώ ότι θα είναι σε πρώτη προ-
τεραιότητα κατά την άσκηση των καθηκόντων σας.

Ελπίζω σε μια ουσιαστική και εποικοδομητική συ-
νεργασία για την πρόοδο και την ανάπτυξη των νη-
σιών μας».
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Σύλληψη ιερόσυλου 
Με γρήγορες και αποτελεσματικές κινήσεις, αστυνομικοί, του αστυνομικού τμήμα-

τος Πάρου, συνέλαβαν στις 23 Σεπτεμβρίου το δράστη της κλοπής των αφιερωμά-
των της εικόνας της Παναγίας, στο ιερό προσκύνημα Εκατονταπυλιανής.

Σύμφωνα με μαρτυρίες η παραβίαση του ναού της Εκατονταπυλιανής έγινε τις 
πρωινές ώρες της 23ης Σεπτεμβρίου (περίπου 02:50) και ο δράστης εισήλθε στο ναό 
από το παρεκκλήσιο του Αγίου Νικολάου, αφού πρώτα παραβίασε το παράθυρο. 

Στη συνέχεια με μία καρέκλα έσπασε το τζάμι της εικόνας της Παναγίας και μάζε-
ψε όλα τα αναθήματα και τα αφιερώματα που υπήρχαν σ’ αυτήν. Οι όλες κινήσεις 
του κράτησαν ελάχιστα λεπτά της ώρας και αμέσως αναχώρησε με τον ίδιο τρόπο 
που είχε εισέλθει. Παρά ταύτα, όλες οι κινήσεις που έκανε μέσα στο ναό καταγρά-
φηκαν από κάμερα ασφαλείας που δόθηκε στη συνέχεια στα αστυνομικά όργανα. 
Ο δράστης κατά τη διάρκεια των ανίερων πράξεών του είχε καλυμμένο το κεφάλι 
για να μην αναγνωριστεί. Σημειώνουμε ότι το ιερό προσκύνημα Εκατονταπυλιανής 
έχει ικανό αριθμό καμερών ασφάλειας για την καταγραφή παραβατικών πράξεων. 

Επίσης, ο ίδιος είναι ο δράστης και στην κλοπή που έγινε το μεσημέρι της 22ης 
Σεπτεμβρίου, μεταξύ πρώτης και πέμπτης μεσημβρινής στο μοναστήρι των Αγίων 
Αναργύρων. Εκεί κλάπηκαν τα χρήματα από το παγκάρι με τα κεριά.

Αμέσως μετά τη γνωστοποίηση των συμβάντων και την αξιοποίηση του υλικού 
από την κάμερα, οι αστυνομικοί κινητοποιήθηκαν βάσει σχεδίου. Έπειτα από μερικές 

ώρες συνέλαβαν το δράστη στο λιμάνι της Παροικιάς, λίγο πριν αυτός μπει στο 
πλοίο, για να αναχωρήσει προς Πειραιά. Ο δράστης είναι 31χρονος ομογενής από 
το Καζακστάν, ενώ τα τάματα που αφαίρεσε είναι εκτιμώμενης αξίας 150.000 ευρώ.

Η επιτυχία αυτή, της αστυνομικής δύναμης του νησιού μας, είναι άξια συγχαρητη-
ρίων από όλους τους συμπολίτες μας. Τέλος, για τον 31χρονο σχηματίστηκε δικο-
γραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για διακεκριμένες κλοπές.
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Εντάσεις για 
την παραλία στο Μώλο

Νέα επιστολή για την παραλία του Μώλου έστειλαν στην εφημερίδα μας οι: Μι-
χάλης Δ. Κυριαζάνος, Μαριέττα Πεπελάση, Αλεξάνδρα Βουβουσίρα, Αγάπη Βοϊβόδα 
και Ελισάβετ Κυριαζάνου, με τίτλο: «Η παραλία του Μώλου υπό απειλή και υποβάθ-
μιση.

Η επιστολή, που συνοδεύεται από πολλές φωτογραφίες προς απόδειξη των ισχυ-
ρισμών τους, γράφει:

«Ο απολογισμός καθαριότητας και μέριμνας για την προστασία του φυσικού πε-
ριβάλλοντος του Μώλου εφέτος ήταν απογοητευτικός.

Είχαμε επισκεφθεί τον Μάιο την παραλία από τις «Ανεμώνες» προς τον Άγιο 
Νικόλαο (προς βορρά) και η θάλασσα ήταν αμμώδης και καθαρή, τον Ιούλιο με 
λύπη και αγανάκτηση είδαμε ριγμένα 
μπάζα (πέτρες, κομμάτια από τσιμεντό-
λιθους, γαρμπίλι και μεταλλικά αιχμηρά 
αντικείμενα στο μέρος κολύμβησης των 
παιδιών). Οι λουόμενοι έβγαζαν τα μπάζα 
και τις πέτρες διότι με δυσκολία έμπαι-
ναν στο νερό. Οι σχετικές φωτογραφίες 
μιλούν από μόνες τους.

Πολλά σημεία των φυσικών αμμοθινών 
έχουν ισοπεδωθεί αφ ενός λόγω της δι-
έλευσης βαρέων οχημάτων του Δήμου 
για τον καθαρισμό της παραλίας από τα 
φύκια και αφ ετέρου λόγω της ανεξέλε-
γκτης στάθμευσης ΙΧ οχημάτων επί των 
αμμοθινών.

Εφέτος διαπιστώθηκε επίσης κακή 
διαχείριση απομάκρυνσης των φυκιών 
από την παραλία του Μώλου καθ’ όσον 
εκσκαφικά μηχανήματα και φορτηγά του 
Δήμου απομάκρυναν μαζί με τα φύκια και 
τόνους άμμου τους οποίους και εναπόθε-
σαν σε γειτονικό ιδιωτικό οικόπεδο. Κατά 
τη διάρκεια δε της απομάκρυνσης φυ-
κιών και άμμου απέκοψαν ρίζες ορισμέ-
νων αρμυρικιών τα οποία τον Ιούλιο βρέ-
θηκαν σχεδόν αποξηραμένα (οι σχετικές 
φωτογραφίες μιλούν από μόνες τους). 
Προτείνεται η επαναφορά της άμμου που 
αφαιρέθηκε και η ανασύσταση των ισο-
πεδωμένων αμμοθινών. Προτείνεται επί-
σης η ενεργοποίηση του εθελοντισμού στην Πάρο, των συλλόγων και του Δήμου 
για την φύτευση αρμυρικιών κατά μήκος των αμμοθινών.

Τέλος παρά τις προφορικές και γραπτές διαμαρτυρίες μας για την εγκατάσταση 
ιδιωτικής επιχείρησης στα όρια  του υγροβιότοπου του Μώλου, κατά παράβαση 
του νόμου 229/2012, η εν λόγω επιχείρηση έλαβε άδεια λειτουργίας από τον Δήμο 
αφού για άλλη μία φορά (όπως και το 2014)  αποκρύφτηκε ότι ο Μώλος είναι και 
υγροβιότοπος με κωδικό Y422PAR004 (στις σχετικές αποφάσεις του Υπουργού 
περιβάλλοντος αναφέρεται ο Μώλος μόνο ως περιοχή ΝATURA 2000). Θα πρέπει 
εκτός των άλλων ο Δήμος να τοποθετήσει και μία ταμπέλα με τα πλήρη στοιχεία 
του υγροβιότοπου.

Κατόπιν αυτών επιφυλασσόμεθα για κάθε νόμιμο δικαίωμά μας ως ευαισθητο-
ποιημένοι πολίτες για την προστασία της φυσικής και πολιτιστικής μας κληρο-
νομιάς, για την οποία δυστυχώς οι κρατούντες αδιαφορούν. Για την τήρηση των 
νόμων και την προστασία του υγροβιότοπου του Μώλου συνηγορούν και υπογρά-
φουν πλέον των 300 πολιτών».

Η Δημ. Κοινότητα

Για το θέμα δημοσιοποιήθηκε από τη δημοτική κοινότητα Αρχιλόχου η παρακάτω 
επιστολή:

«Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχουμε πληροφορηθεί ότι υπάρχει κά-
ποιος πολίτης –ο οποίος δεν είναι καν κάτοικος Πάρου- ο οποίος περιφέρεται με 
το υπ’ αρ. πρωτ.:18193/705/05-09-2014 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλο-
ντος το οποίο έχει τίτλο «Σύμφωνη γνώμη για την παραχώρηση απλής χρήσης 
αιγιαλού και παραλιών των ακτών του Δήμου Πάρου που ανήκουν στην περιοχή 

του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου 
Natura 2000 ΝΗΣΙΔΕΣ ΠΑΡΟΥ ΚΑΙ ΝΟ-
ΤΙΑ ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ – GR 4220025 (SPA) 
καθώς και παραλιών που γειτνιάζουν με 
παράκτιους υγροβιότοπους με κωδικούς 
Υ422ΡΑRΟ12, και συλλέγει υπογραφές 
για την απομάκρυνση σχολής ιστιοσανί-
δας η οποία βρίσκεται στην περιοχή του 
Μώλου και δραστηριοποιείται από το 
2014, πληροφορώντας λανθασμένα τους 
κατοίκους της περιοχής ότι πρόκειται για 
καταχρηστική παραχώρηση χρήσης της 
παραλίας του Μώλου.

Βάση του παραπάνω εγγράφου το 
οποίο έχει συνταχθεί κατόπιν έρευνας και 
μελέτης από το επιστημονικό προσωπι-
κό του Υπουργείου Περιβάλλοντος απο-
φασίζει και παραχωρεί την απλή χρήση 
αιγιαλού και παραλίας για την τουριστι-
κή περίοδο στους Οργανισμούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και σε 11 τμήματα 
των ακτών του Δήμου Πάρου σύμφωνα 
με τους όρους που αναφέρει και η οποία 
καμία επιβάρυνση δεν δημιουργεί στο 
περιβάλλον, τις παραλίες και τους πα-
ράκτιους υγροβιότοπους. Κατόπιν όλων 
των ανωτέρω σας πληροφορούμε ότι η 
οποιαδήποτε εκμίσθωση απλής χρήσης 
αιγιαλού και παραλιών η οποία λαμβάνει 
χώρα στην Πάρο είναι καθόλα νόμιμη και 

διόλου καταχρηστική αφού εκτός του ότι βασίζεται στην κείμενη νομοθεσία, ο Δή-
μος Πάρου και η Δημοτική Κοινότητα Αρχίλοχος το Συμβούλιο και ο Πρόεδρος της 
οποίας είναι μόνιμοι κάτοικοι του νησιού με την ευαισθησία και την αγάπη που τους 
διακατέχει για τον τόπο τους δεν θα μπορούσαν ποτέ να προβούν σε οποιαδήποτε 
ενέργεια θα έβλαπτε το περιβάλλον πόσο μάλλον να το κάνουν παραβαίνοντας 
τους νόμους του κράτους τους οποίους υπηρετούν εδώ και πολλά χρόνια.

Οι παραπάνω ενέργειες αυτών που θέλουν να θολώσουν την κρίση των πολι-
τών – κατοίκων της περιοχής και μη – βασίζονται πάνω σε προσωπικά οφέλη και 
συμπάθειες και ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα και την ισχύουσα 
νομοθεσία. Είναι εκ τούτου παράνομες και καταχρηστικές και διώκονται ποινικά 
από το νόμο».
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΕΠΑΓ-
ΓΕΛ. 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. Μεσολάβηση για λήψη 
τραπεζικού δανείου. ∆ίνονται και 

για ενοικίαση. Τηλ.: 6940 622 456 
(Vasil Konday) 

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, πωλείται 
σπίτι, 156 τµ, µε 740 τµ οικόπεδο, 
200 µ από τη θάλασσα. Μεσολάβη-
ση 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,  από 60 έως 
150τµ σε τιµές κάτω του κόστους 
από 45.000€, πολύ µικρή προ-
καταβολή, πολλές δόσεις έναντι 
ενοικίου. www.paroshomes.
livadas.de. Τηλ.: 6932285768

ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ – ΑΓΙΟΣ ΛΟΥ-
ΚΑΣ, ανταλλάσσεται γκαρσονιέρα 
22 τ.µ ,υπερυψωµένη ισόγεια, 
ανακαίνιση ‹13, µε ακίνητο κατοι-
κήσιµο στην Πάρο ανεξαρτήτου 
έτους κατασκευής. Τηλ:6938 971 
809 – 210 80 52 842

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

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

3ο ΧΛΜ. ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ – ΑΛΥ-
ΚΗΣ, πάνω στον κεντρικό δρόµο, 
ενοικιάζεται χώρος για κατάστηµα 
ή γραφείο, 100 τ.µ. ισόγειο και 
100 τ.µ. υπόγειο. Ενοικιάζονται 
µαζί ή και ξεχωριστά. Με πάρ-
κινγκ. Τηλ: 6977 618 527

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

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

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

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ΖΩΟ∆ΟΧΟΣ ΠΗΓΗ, 
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. επικοινωνίας: 6987 358 469

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

ΓΗΠΕ∆Ο 8Χ8, ενοικιάζεται, εξο-
πλισµένο µε τεχνητό χλοοτάπητα, 
8 προβολείς και υψηλή περίφρα-
ξη, στην παραλία Ψαραλυκής 

στην Αντίπαρο. Κατάλληλο για 
γήπεδο τένις ή για ποδοσφαιρική 
ακαδηµία. Τηλ. επικοινωνίας: 6986 
643 535

ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ (ΠΟΥΝΤΑ-ΠΑ-
ΡΟΙΚΙΑΣ), 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, 
ενοικιάζεται τριάρι 70 τ.µ.,2 Υ/∆, 
κουζίνα, σαλόνι και µπάνιο, µε 
αυτόνοµη θέρµανση, βεράντες  και 
πάρκινγκ. Τηλ. 6974 489 697

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΚΡΙΟΣ, ενοικιάζεται 
δυάρι για όλο το χρόνο, επιπλω-
µένο, µε θέρµανση και internet. 
Τηλ. επικοινωνίας: 6932 331 812

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

ΑΘΗΝΑ, ΑΓΙΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ε-
νοικιάζεται διαµέρισµα 50 τ.µ., 2ος 
όροφος, 1 υ/δ, σαλόνι, ανεξάρτητη 
κουζίνα και µπάνιο, µπαλκόνι µε 
θέα πράσινο. Πόρτα ασφαλείας, 
καινούρια κουφώµατα- ντου-
λάπες- παρκέ, τέντα. Σε ήσυχη 
γειτονιά, κοντά σε στάση µετρό 
και λεωφορείου. ΤΙΜΗ:280€. Τηλ. 
6974 365 805

ΑΛΥΚΗ, ενοικιάζεται διώροφη 
µεζονέτα, για περίοδο από Οκτώ-
βριο έως Ιούνιο, επιπλωµένη, µε 2 
υπνοδωµάτια, 2 µπάνια, παρκινγκ 
και ενιαία κουζίνα - σαλόνι.
Τιµή: 180 ευρώ. Τηλ, 6971 716 
233  

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 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ 
οικία τριών τουλάχιστον δωµατίων 
σε καλή κατάσταση στην Παροικία, 
σε κεντρικό και προσβάσιµο µε 
αυτοκίνητο σηµείο, για µακρόχρο-
νη µίσθωση. Σε περίπτωση που 
η κατοικία χρειάζεται επισκευές 

ή εκσυγχρονισµό, είναι δυνατή η 
εκτέλεση των εργασιών µε συµ-
ψηφισµό των ενοικίων. Άγγελος 
∆ασκαλόπουλος, Μηχανικός: 6974 
336 567, 22840 91481, email: 
agdaskalopoulos@yahoo.gr

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

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣ-
ΜΟΥ - 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.  Αποστολή βιογρα-
φικών στο email: klimatismos.
paros@yahoo.gr

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 ηλι-
κίας µε πολύ αγάπη για τα παιδιά 
και κέφι για παιχνίδι, για πλήρη 
απασχόληση καθηµερινά εκτός 
Κυριακής, προκειµένου να φροντί-
ζει δύο µικρά παιδάκια ηλικίας 
4 και 2 ετών. Τηλ. επικοινωνίας: 
6985 899 741

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑ-
ΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ζητείται. 
Απαραίτητα προσόντα: πτυχίο ΤΕΙ/ 
ΑΕΙ, γνώση Η/Υ και αγγλικών. Βιο-
γραφικά στο kmparos@epapsy.gr, 
fax: 22840 24911. 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΩ-
ΝΗ 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 
γνώση Illustrator, InDesign, 
Photoshop και αγγλικών. 
Αποστολή βιογραφικών στο 
aggeliagrafi stas2015@gmail.
com

ΚΟΠΕΛΑ ζητείται από φαρµακείο 
στην Πάρο. Απαραίτητα προσόντα: 
γνώση Η/Υ και αγγλικών. Συναφές 
πτυχίο και δεύτερη γλώσσα θα 
εκτιµηθούν. Βιογραφικά στο: 
para4@pathfi nder.gr

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΤΑΛΙΚΩΝ παραδί-
δονται για όλα τα επίπεδα και όλες 
τις ηλικίες. Πληροφορίες 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 (Αρ-
χαίων Ελληνικών, Ιστορίας, Νέων 
Ελληνικών) σε µαθητές/-τριες 
Γυµνασίου, Λυκείου και ∆ηµοτικού 
(όλα). Κιν.6978 315 508

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα 
µαθήµατα σε παιδιά ∆ηµοτικού, 
Γυµνασίου, Λυκείου.
Τηλ. 6947 632 536

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

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

ΑΠΟΦΟΙΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟ-
ΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, 
αναλαµβάνει να κάνει ιδιαίτερα µα-
θήµατα σε παιδιά γυµνασίου. Τιµές 
προσιτές. Τηλ. 6974 225 978

ΙΤΑΛΙΚΑ, Καθηγήτρια, κάτοχος 
επάρκειας της ιταλικής γλώσσας, 
παραδίδει µαθήµατα ιδιαίτερα, σε 
ενήλικες και παιδιά, ατοµικά & 
οµαδικά. Προετοιµασία για όλα τα 
διπλώµατα - CELI 1- 5, Diploma, 
Κρατικό πιστοποιητικό και για 
σπουδές στην Ιταλία. Τηλ. 6974 
365 805

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

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

ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΣΟΥΒΛΑΤΖΙ∆ΙΚΟ, 
πωλείται εν λειτουργία στη Νά-
ουσα της Πάρου. Μόνο σοβαρές 
προτάσεις. Τηλ. επικοινωνίας: 
6976 002 925

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ FAST FOOD 
(FALAFEL), πωλείται στη Νά-
ουσα, στην είσοδο του λιµανιού, 
λόγω συνταξιοδότησης. 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

ΒΑΡΚΑ 3,60 µ. πωλείται, µε µη-
χανή 4HP, σε καλή κατάσταση, µε 
χαρτιά και καινούριο τρέιλερ. Τιµή: 
1.400 ευρώ. Τηλ: 6972 372 514

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€

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

η ηλεκτρονική σελίδα για υποψιασμένους πολίτες

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούµε την Κυριακή 27 Σεπτεµ-
βρίου και ώρα 9:30 π.µ., στον Ιερό 
Ναό Ζωοδόχου Πηγής Άσπρου 
Χωριού Πάρου, το ετήσιο µνηµό-
συνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής 
του λατρευτού µας συζύγου, πατέ-
ρα και παππού, Κωνσταντίνου Ι. 
Τριαντάφυλλου.
Η οικογένεια του εκλιπόντος

ΑΜΟΙΒΗ 1.000€
ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΚΛΑΠΕΝΤΩΝ

LAPTOP, i-PHONE & i-PAD
ΑΠΟ ΤΗ ΣΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ

ΣΤΙΣ 11/9/2015.
ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ

6985749484 κ. ΑΝΔΡΕΑΣ

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

διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

σύστηµα ποιότητας ISO 9001:2008

Ιατρική ανακοίνωση

Ωράριο πολυϊατρείου
∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
7.00-21.00 & ΣΑΒΒΑΤΟ  8.00-13.00

Επείγοντα περιστατικά 
στο τηλέφωνο: 6944746462

∆έχονται καθηµερινά
Παθολόγος | ∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
8.00-13.00

Μικροβιολόγος | ∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
8.00-13.00

Ακτινολόγος | ∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
8.00-13.00

∆έχονται συγκεκριµένες 
µέρες
Χειρουργός Γυναικολόγος-Μαιευτήρας | 
16-17/10

Νευρολόγος | 6-7/11

Ορθοπαιδικός | 24-30/9 & 16-17/10

Γαστρεντερολόγος | 16-17/10

Παιδίατρος 24-30/9, 1-4/10, 8-11/10, 
15-18/10, 22-25/10, 29/10-1/11
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Συνάντησα 
την Ελλάδα 
μπροστά στην 
κάλπη

Καθώς περίμενα στη σειρά να ψηφίσω, είδα μια 
γυναίκα να στέκεται παράμερα. Ήταν ντυμένη με ένα 
γαλανόλευκο φόρεμα, τα μαλλιά της χυμένα στους 
ώμους αχτένιστα, τα πέδιλα σκονισμένα. 

Το πρόσωπο της, δεν θα το ξεχάσω ποτέ, πανέμορ-
φο αλλά λυπημένο. Το βλέμμα της λαμπερό, αγέρωχο, 
κοίταζε αδιάφορα τους πολίτες που περίμεναν να ψη-
φίσουν. 

Στα χέρια της κρατούσε ένα χαρτί μακρόστενο πυ-
κνογραμμένο. Βγήκα από τη σειρά μου, την πλησίασα 
και της είπα πως έπρεπε να σταθεί στη σειρά ανάλογα 
με τα αρχικά του ονόματος της. Πήγε και στάθηκε στη 
δική μου τη σειρά, Άλφα μέχρι το Κάπα. Όταν μπήκε 
στο δωμάτιο με τις κάλπες, της ζήτησαν την ταυτότητα 
της. Τους κοίταξε λίγη ώρα και σαν από μαγεία ση-
κώθηκαν όλοι και όλες και την άφησαν να ασκήσει το 
εκλογικό της δικαίωμα. Ψήφισε και έφυγε. Όταν στις 
εφτά το βράδυ άνοιξαν τις κάλπες, οι επόπτες βρήκαν 
ένα χαρτί πυκνογραμμένο ανάμεσα στα άλλα ψηφο-
δέλτια. Ετοιμάστηκαν να το πετάξουν ως άκυρο, όμως 
την τελευταία στιγμή διαπίστωσαν πως το κείμενο του 
χαρτιού ήταν ο Εθνικός μας Ύμνος στην Ελευθερία και 
στην άκρη ήταν γραμμένες μερικές λέξεις με αίμα. 

Τις διάβασαν και ανατρίχιασαν. «Έχυσα το αίμα μου 
για να είστε σήμερα ελεύθεροι. Μη με απογοητεύσετε 
και μη με προδώσετε για τα προσωπικά σας συμφέ-
ροντα  εσείς οι προσωρινοί ένοικοι της Γης μου. Σε-
βαστείτε την Ιστορία σας, γίνετε άξιοι των προγόνων 
σας και μην υποθηκεύετε το μέλλον των παιδιών σας 
στους ξένους που ποτέ δεν ήθελαν το καλό μου»

Δημήτρης Καλανδράνης

Μνημόσυνο 
«Σαμίνα»

Συμπληρώθηκαν 15 χρόνια από το τραγικό ναυάγιο 
του «Εξπρές Σαμίνα» στο οποίο έχασαν τη ζωή του 81 
συνάνθρωποί μας.

Σήμερα (26/9), η Ιερά μητρόπολις Παροναξίας, το 
Ιερό προσκύνημα Παναγίας Εκατονταπυλιανής και ο 
δήμος Πάρου, θα πραγματοποιήσουν όπως κάθε χρό-

νο, μνημόσυνο μετά την τέλεση της Θείας λειτουργίας 
στο Ιερό προσκύνημα Εκατονταπυλιανής και εν συνε-
χεία, στις 11:30 π.μ., θα τελεστεί τρισάγιο στο παρεκ-
κλήσιο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στις «Κορα-
κιές», στη μνήμη των απολεσθέντων.

Σε σχετική ανακοίνωση της μητρόπολης Παροναξί-
ας αναφέρεται: «[…] Παρακαλούνται όλοι οι ευσεβείς 
Χριστιανοί να παραστούν στη Θεία Λειτουργία και 
στις επιμνημόσυνες τελετές, για να συμπροσευχηθού-
με, για την ανάπαυση των ψυχών των κεκοιμημένων 
αδελφών μας και να συμπαρασταθούμε έμπρακτα και 
αδελφικά στους πονεμένους συγγενείς τους».

Του Σταυρού

Από τη δημοτική κοινότητα Αγκαιριάς και τον πολι-
τιστικό σύλλογο της Αγκαιριάς, πραγματοποιήθηκαν οι 
εκδηλώσεις για την Ύψωση Του Τίμιου Σταυρού, στην 
περιοχή.

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν την παραμονή του Σταυ-
ρού με τον πανηγυρικό εσπερινό όπου μετά το τέλος 
του μοιράστηκαν κεράσματα και σούμα, και συνεχίστη-
καν ανήμερα το πρωί με τη Θεια λειτουργία, κατά την 
ολοκλήρωση της οποίας μοιράστηκε ο καθιερωμένος 
βασιλικός, κριθαροκουλούρα και σταφύλι από την εκ-
κλησιαστική επιτροπή. Επίσης, παραδοσιακή ρεβιθάδα 
που επιμελήθηκε ο κ. Γιάννης Σκανδάλης.

Το ίδιο βράδυ στο λιμανάκι της Αλυκής, παρουσιά-
στηκαν παραδοσιακοί χοροί από τα χορευτικά του πο-
λιτιστικού συλλόγου Κουφονησίου «Κέρος», του συλ-
λόγου γυναικών Πάρου «Αριής» και του πολιτιστικού 
συλλόγου Αγκαιριάς. Στις εκδηλώσεις παραβρέθηκαν 
πολλοί συμπολίτες μας και επισκέπτες του νησιού, ο 
μητροπολίτης Παροναξίας, κ. Καλλίνικος, ο ηγούμενος 
της Λογγοβάρδας, π. Χρυσόστομος, εφημέριοι, εκπρό-
σωποι της περιφερειακής και δημοτικής αρχής με τους 
επικεφαλής τους κ.κ. Μπιζά και Κωβαίο αντίστοιχα, κ.α.

Τέλος, οι εκδηλώσεις συνδιοργανώθηκαν από την 
περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, το δήμο Πάρου, την ΚΔΕ-
ΠΑΠ, το εκκλησιαστικό συμβούλιο του ναού Αγίου Γε-
ωργίου Αγκαιριάς, τη δημοτική κοινότητα Αγκαιριάς, 
τον πολιτιστικό σύλλογο Αγκαιριάς και των χορηγών 
επαγγελματιών του χωριού.

Χωρίς 
αυτοκίνητο

Στις 22 Σεπτεμβρίου εορτάστηκε η «παγκόσμια ημέ-
ρα χωρίς αυτοκίνητο». Ατυχώς στο νησί μας δεν είχαμε 
εκδηλώσεις που εξηγούν για τη σημασία της συγκεκρι-
μένης μέρας, όπως σε άλλες περιοχές της χώρας μας. 
Οι μόνοι που έδειξαν ενδιαφέρον και κινητοποιήθηκαν 
γι’ αυτό ήταν οι γονείς-κηδεμόνες του 1ου δημοτικού 
σχολείου Παροικιάς, οι οποίοι εξέδωσαν και την πα-
ρακάτω ανακοίνωση:

«Αγαπητοί γονείς,
Κάθε χρόνο στις 22 Σεπτεμβρίου εορτάζεται σε πα-

γκόσμια κλίμακα η ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Οι αρχές 
πολλών πόλεων κλείνουν το κέντρο τους για τα αυ-
τοκίνητα και τα μηχανάκια και ενθαρρύνουν τους πο-
λίτες να χρησιμοποιήσουν για τις μετακινήσεις τους, 
τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ποδήλατα, αλλά και τα 

πόδια τους.
Σκοπός, είναι να ευαι-

σθητοποιηθούμε εμείς οι 
γονείς, πολίτες στη χρήση 
εναλλακτικών τρόπων με-
τακίνησης στη πόλη μας 
και ειδικότερα στο πεζό-
δρομο. Οφείλουμε, να ακο-
λουθούμε τους κανόνες, να 
μην παρκάρουμε σε σημεία 
που ισχύει η απαγόρευση 
στάθμευσης, να μην κλεί-
νουμε τις ράμπες που προ-
ορίζονται για ΑΜΕΑ και τις μητέρες με καρότσι, να 
μην χρησιμοποιούμε το αυτοκίνητό μας όπου αυτό 
δεν χρειάζεται, να διευκολύνουμε την κίνηση των πο-
δηλάτων και να σεβόμαστε τους πεζούς».  

Καλούμε τους γονείς, πολίτες της πόλης μας, να κά-
νουν πράξη το μήνυμα της «Παγκόσμιας ημέρας χω-
ρίς αυτοκίνητο», όχι μόνο στις 22/9 αλλά να το διατη-
ρήσουν και να το κάνουν συνήθεια, για να περάσουν 
ένα θετικό μήνυμα στα παιδιά μας».

Ιατρικό λάθος
Από την κ. Πάρη Ντελκή, του Συνδέσμου Εκδοτών 

Εβδομαδιαίου Περιοδικού Τύπου (ΣΥΕΠΤ), του οποί-
ου μέλος είναι και η «Φωνή της Πάρου», λάβαμε μία 
ενδιαφέρουσα επιστολή με τίτλο: «Η οικονομική κρίση 
και τα… ιατρικά λάθη». Η επιστολή της κ. Ντελκή είναι 
περιγραφικότατη για το τι αντιμετώπισε από μία εξέ-
ταση που έκανε σε μεγάλο ιδιωτικό κέντρο υγείας των 
Αθηνών. Η επιστολή έχει ως εξής:

«Δευτέρα απόγευμα και ο διάδρομος γεμάτος από 
πλήθος γυναικών που με τους δικούς τους ανθρώ-
πους περιμένουν ν’ ακούσουν πρώτα το όνομά τους 
και μετά να μπουν. Σε ορισμένες γυναίκες ο φόβος 
έχει τραβήξει τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, 
ενώ άλλες περιμένουν υπομονετικά και περιορίζονται 
σε χαμηλόφωνες συζητήσεις.

Ο φωτισμός δεν είναι άπλετος σε αντίθεση με τη 
θερμοκρασία που είναι χαμηλή. Τα κλιματιστικά δου-
λεύουν στο φουλ, προσπαθώντας να μειώσουν τη 
θέρμη του καλοκαιριού και την ένταση των στιγμών.

-Ντελκή. Ελάτε…
Μόλις άκουσα το όνομά μου σηκώθηκα απρόθυμα 

και με φόβο γιατί είδα την προηγούμενη από μένα να 
κλαίει από πόνο. Γύρισα και κοίταξα τους δικούς μου 
σα να ‘ταν η τελευταία φορά που τους κοιτούσα. Από 
φόβο πως μετά την έξοδο δε θα μπορούσα να τους 
δω κατάματα. Το ιατρείο καλά εξοπλισμένο και καθα-
ρό. Ο επαγγελματίας στη θέση του έτοιμος να ελέγξει 
ένα ακόμη περιστατικό. Μετά από αρκετά λεπτά με 
επιφύλαξη μου λέει:

-Είστε ένα περίεργο περιστατικό!
-Δεν κατάλαβα του απαντώ.
-Δεν μπορώ να σας κάνω την εξέταση, μου λέει 

προβληματισμένος. Δεν βρίσκω τον όγκο!
-Μα τι λέτε; Κοιτάξτε τη μαγνητική και τα αποτελέ-

σματά της.
-Πηγαίνετε στη Διευθύντρια, σας παρακαλώ, στο 

διπλανό γραφείο.
Με μια μικρή σπίθα ελπίδας και μεγάλη επιφυλακτι-

κότητα, χτύπησα την πόρτα του διπλανού γραφείου.
-Είμαι η Ντελκή της είπα.
-Καθίστε μου απάντησε και μου μίλησε για γιατρούς 

που δεν ξέρουν να κάνουν την δουλειά τους σωστά, 
για γιατρούς που βγάζουν ψευδή αποτελέσματα και 
για τσαρλατάνους του χώρου.

Αποκαμωμένη από το φόβο μιας ακόμη λανθασμέ-
νης πληροφορίας δεν πίστευα στα αυτιά μου. Εγώ 
που μέχρι χτες προσπαθούσα με τιτάνιες κινήσεις να 
καλύψω το πρόβλημα, να κλείσω εκκρεμότητες να 
προετοιμαστώ και να προετοιμάσω και τους δικούς 
μου για τα δύσκολα, ξαφνικά παίρνω χάρισμα την 
υγεία και τη ζωή. Δύσκολο να ισορροπήσει κανείς τα 
συναισθήματά του και να περιγράψει το πλήθος  και 
την έντασή τους. Ο πανικός μετατρέπεται σε ευτυχία 
κι ο φόβος σε χαρά. 

Αλλά υπάρχει  βασανιστικό μέσα μου το ερώτημα. 
Ποιός έκανε το ιατρικό λάθος και γιατί; Ποιοι είναι 
αυτοί που εμπορεύονται τον φόβο του θανάτου και 
χωρίς κανένα ηθικό φραγμό μοιράζουν αποτελέσμα-
τα σε «δήθεν» μελλοθάνατους; Ποιοί είναι αυτοί που 
μπερδεύουν πιθανά τα αποτελέσματα και κλείνουν 
σπίτια με μια απλή παράδοση τους, σα να ‘ναι μπλου-
ζάκια που αγόρασες από πανέρι;

Είναι όλοι αυτοί που η οικονομική κρίση τους με-
τέτρεψε σε άρχοντες εν μια νυκτί, όταν όλα τα νοσο-
κομεία  υπολειτουργούν στερημένα από τα χρειώδη 
έσοδά τους, από ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό 
που τον μήνα Αύγουστο σε μια άδεια πρωτεύουσα 
από άδειες εργαζομένων, τα ιατρικά κέντρα κάνουν 
πάρτι στην υγεία των κορόιδων! Ας είμαι εγώ το τε-
λευταίο ιατρικό λάθος και το περίεργο περιστατικό.

Πάρη Ντελκή
 εκδότρια του «Παλμού» της Βόρειας Εύβοιας».
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Αγιασμός ΑΟΠ

Πραγματοποιήθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου, στο δη-
μοτικό στάδιο Παροικιάς, ο αγιασμός του Αθλητικού 
Ομίλου Πάρου.

Τον αγιασμό έκανε –όπως κάθε χρόνο- ο π. Στυλια-
νός Μπιζάς και το παρόν έδωσε ο έπαρχος Πάρου, 
κ. Κ. Μπιζάς, ο πρόεδρος της ΚΔΕΠΑΠ, κ. Αθ. Μαρι-
νόπουλος, δημοτικοί σύμβουλοι, παράγοντες του ΑΟΠ 
και του Νηρέα, που από φέτος κατέρχονται στο πρω-
τάθλημα με μία ομάδα, και φυσικά οι ποδοσφαιριστές 
της Παριανής ομάδας.

Για τη φετινή χρονιά –που είναι «διερευνητική» για 
τα δύο ιστορικά σωματεία του νησιού μας- υπάρχει 
αισιοδοξία στους φίλους του Παριανού ποδοσφαίρου 
και όλοι πιστεύουν στα καλύτερα. Η εφημερίδα μας 
εύχεται «καλή ποδοσφαιρική χρονιά» και πολλές-πολ-
λές νίκες.

Δραστηριότη-
τες ΝΟΠ

Ο Ναυτικός Όμιλος Πάρου μετείχε στην ελπιδοφό-
ρα κατηγορία σκαφών τύπου Optimist, με 11 αθλητές 
στον αγώνα «Καστελόριζο Race», που είναι μία πρω-
τοβουλία του δήμαρχου Βάρης - Βούλας – Βουλιαγ-
μένης, κ. Γρηγόρη Κωνσταντέλλου και έχει σαν σκοπό 
την παρουσία των Ελλήνων του κέντρου και της περι-
φέρειας, στο ακριτικό μας νησί.

Οι μικροί Έλληνες και Κύπριοι ιστιοπλόοι γέμισαν τη 
στεριά και τη θάλασσα του Καστελόριζου, αλλά δυ-
στυχώς ο άνεμος δεν ήταν σύμμαχος στη διοργάνω-
ση, με αποτέλεσμα να διεξαχθεί μια μόνο ιστιοδρομία 
στην κατηγορία Optimist. Η Παριανή αθλήτρια Μαρία 
- Ελένη Καλακώνα, διακρίθηκε στην κατηγορία της κα-
τακτώντας την δεύτερη θέση. 

Ο ΝΟΠ σε ανακοίνωσή του σημειώνει: «[…] Το Δ.Σ. 
του Ναυτικού Ομίλου Πάρου χαιρετίζει και στηρίζει 
τέτοιες προσπάθειες που έχουν σκοπό να αναδεικνύ-
ουν τον Ελληνισμό μέσω αθλητικών διοργανώσεων. 
Ανανεώνουμε το επόμενο ιστιοπλοϊκό ραντεβού για 
του χρόνου με την ευχή να υπάρχουν άνθρωποι και 
θεσμοί που θα στηρίζουν τέτοιου είδους πρωτοβου-
λίες…».

Κολύμβηση 

Με επιτυχία διεξήχθη το 19ο εσωτερικό πρωτάθλη-
μα κολύμβησης «Γεώργιος Π. Μπίσμπας», την Κυριακή 
13 Σεπτεμβρίου, στις εγκαταστάσεις κολύμβησης του 
ΝΟΠ στη θέση «Καλακώνα».

Στους αγώνες έλαβαν μέρος περισσότεροι από 80 
αθλητές, ηλικίας από 4 μέχρι 14  ετών, οι οποίοι αγω-
νίστηκαν ανάλογα με την ηλικία τους σε συνολικά 30 
κατηγορίες. Η τελευταία κατηγορία, καθιερώθηκε να εί-
ναι ο διάπλους από τις εγκαταστάσεις της κολύμβησης 
έως τα Λιβάδια μπροστά τον Ν.Ο.Π. όπου ακολούθησαν 
και οι απονομές  των μεταλλίων στους αθλητές. Από 
τους συμμετέχοντες  βραβεύτηκαν 60 παιδιά που πή-

ραν θέσεις 
μεταλλίων, 
ενώ όλα 
τα υπόλοι-
πα πήραν 
αναμνηστι-
κά διπλώ-
ματα.

Α κ ό μ α , 
φέτος για 
π ρ ώ τ η 
χ ρ ο ν ι ά , 
έπειτα από αίτηση πολλών ενδιαφερομένων λειτούρ-
γησαν δύο τμήματα κολύμβησης, ένα στην περιοχή του 
Μώλου και ένα στην Αλυκή, τα οποία είχαν μεγάλης 
αποδοχής, συγκεντρώνοντας 30 και 50 αθλητές αντί-
στοιχα.

Σε ανακοίνωσή του ο ΝΟΠ σημειώνει: «[…] θα θέλα-
με να ευχαριστήσουμε θερμά τον πολιτιστικό σύλλο-
γο Αγκαιριάς, την πρόεδρο κ. Ε. Σκιαδά  και τον κ. Α. 
Κουταλίδη για την άψογη συνεργασία τους και πολύ-
τιμη βοήθεια τους. Επίσης, αξίζει ένα μεγάλο μπράβο 
στους προπονητές μας Παντελαίου Μαρία και Γαβαλά 
Χρήστο για την προσπάθεια που κατέβαλλαν αλλά και 
για το αποτέλεσμα που είναι εξαίρετο».

Βαλκανική διάκριση

Δυο αθλήτριες του Ναυτικού Ομίλου Πάρου, συμμε-
τείχαν σαν μέλη της εθνικής ομάδας ιστιοπλοΐας στο 
Βαλκανικό πρωτάθλημα που έγινε στην Σερβία στις 
31/8 – 6/9 2015, με συμμετοχές από 6 χώρες, στις 
κατηγορίες optimist και laser.

Η αθλήτρια Πωλίνα Μαλατέστα, στην κατηγορία 
των κοριτσιών, κατέκτησε την τρίτη θέση στα σκάφη 
optimist, σε συνολικά ογδόντα συμμετοχές, ενώ η 
αθλήτρια Σταυρούλα Θεοχάρη, κατέκτησε την όγδοη 
θέση στην κατηγορία σκαφών Laser, σε συνολικά δώ-
δεκα συμμετοχές.

Τέλος, οι καιρικές συνθήκες που επικράτησαν κατά 
τη διάρκεια των αγώνων -που έγιναν σε ποτάμι- δεν 
ήταν κατάλληλες για τη διεξαγωγή αρκετών ιστιο-
δρομιών. Οι αγώνες ολοκληρώθηκαν με πέντε μόνο 
ιστιοδρομίες για την κατηγορία σκαφών optimist και 
μόλις τρεις για την κατηγορία σκαφών Laser radial, σε 
διάστημα πέντε ημερών.

 «Πλοηγός»
Νέο αθλητικό σω-

ματείο ιδρύθηκε στην 
Αντίπαρο, με την 
επωνυμία «Πλοηγός». 
Σύμφωνα με το κατα-
στατικό το σωματείο 
είναι μη κερδοσκοπι-
κού χαρακτήρα νομι-
κό πρόσωπο ιδιωτι-
κού δικαίου.

Όπως αναφέρει το 
καταστατικό «[..] σκο-
πός του σωματείου 
είναι η συστηματική καλλιέργεια και η ανάπτυξη των 
δυνατοτήτων των νέων αθλητών του για τη συμμετο-
χή τους σε αθλητικούς αγώνες, η ηθική εξύψωση των 
νέων που έχουν έφεση για άθληση, η ανάπτυξη του 
πνεύματος του ευ αγωνίζεσθε, της ευγενούς άμιλλας 
και αλληλεγγύης μεταξύ τους, η άσκηση, με διάφορα 
αθλήματα, του σώματος, η διατήρηση και βελτίωση 
της καλής φυσικής καταστάσεως, η απόκτηση και 
η ανάπτυξη των φυσικών ικανοτήτων, η ψυχαγωγία 
τους γενικά, η προαγωγή της κοινωνικότητας και 
συναδέλφωσης, σύμφωνα με τις βασικές αρχές του 
φίλαθλου πνεύματος, καθώς επίσης και η συμβολή 
στην προσπάθεια για την βελτίωση του μορφωτικού 
και πολιτιστικού επιπέδου των μελών του».

Το διοικητικό συμβούλιο του νέου συλλόγου έχει ως 
εξής:

Πρόεδρος: Φαρούπος Βασίλειος του Χρυσοστό-
μου

Αντιπρόεδρος: Δεικτάς Γεώργιος του Εμμανουήλ
Γραμματέας: Ρούσσος Θεοδόσης του Ευστρατίου
Αν. γραμματέας: Γιατροπούλης Δημήτριος του Γε-

ωργίου
Ταμίας: Καπούτσος Δημήτριος του Βασιλείου
Γεν. έφορος: Μαριάνος Βενέδικτος του Παύλου
Γεν. αρχηγός: Τριαντάφυλλος Σοφοκλής του Εμ-

μανουήλ.

6ο τρίαθλο 
Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, θα διεξαχθεί στο πο-

λιτιστικό πάρκο δήμου Πάρου, στον Άγιο Ιωάννη Δέτη, 
το 6ο τρίαθλο Πάρου. 

Το τρίαθλο απευθύνεται σε άτομα άνω των 13 ετών 
και περιλαμβάνει κολύμβηση στον κόλπο του μονα-
στηρίου, ποδηλασία δρόμου στην ευρύτερη περιοχή, 
και off road τρέξιμο στα μονοπάτια του πάρκου πολι-
τισμού δήμου Πάρου. Οι αγώνες θα ξεκινήσουν στις 
11.30 το πρωί και οι αθλητές πρέπει να βρίσκονται 
στην αφετηρία μία ώρα νωρίτερα.

Οι κατηγορίες για τους αγώνες είναι οι παρακάτω:
- Ατομικό εφήβων (13-18 ετών)
- Ατομικό νεανίδων (13-18 ετών)
- Ατομικό ανδρών (άνω των 18)
- Ατομικό γυναικών (άνω των 18)
- Ομαδικό εφήβων (13-18 ετών)
- Ομαδικό ενηλίκων (άνω των 18)
Στο ατομικό, οι αθλητές διαγωνίζονται κατά σειράν 

και χωρίς διάλειμμα στα ακόλουθα: περί τα 500 μ. κο-
λύμβηση, 15 χλμ. ποδηλασία και 2,5 χλμ. τρέξιμο.

Στο ομαδικό, οι ομάδες είναι μικτές και αποτελού-
νται από δύο ή τρείς αθλητές. Ο πρώτος αθλητής-τρια 
διαγωνίζεται στην κολύμβηση, ο δεύτερος-η στην πο-
δηλασία, ο τρίτος στο τρέξιμο. Γίνεται με την μορφή 
σκυταλοδρομίας, οι αθλητές παραδίδουν ο ένας στον 
άλλο ένα περιβραχιόνιο και μετράει ο συνολικός χρό-
νος της κάθε ομάδας.

Mini Park Aquathlon
Το Mini Park Aquathlon απευθύνεται σε παιδιά 5-12 

ετών και περιλαμβάνει κολύμβηση στον κόλπο του μο-
ναστηρίου και off road τρέξιμο στα μονοπάτια και την 
παραλία του πολιτιστικού πάρκου δήμου Πάρου. Χω-
ρίζεται σε ατομικό και ομαδικό σε δύο μικτές ηλικιακές 
κατηγορίες, και ακολουθεί τους ίδιους κανόνες με το 
τρίαθλον Πάρου. Οι κατηγορίες είναι οι ακόλουθες:

- Small mini Park Aquathlon (50 μ κολύμβηση, 300 
μ τρέξιμο)

- Μικτό ατομικό (5-8 ετών αγόρια, κορίτσια)
- Mini Park Aquathlon (200 μ κολύμβηση, 1000μ 

τρέξιμο
- Μικτό ατομικό (9-12 ετών αγόρια ,κορίτσια)
- Μικτό ομαδικό (9-12 ετών αγόρια ,κορίτσια)
Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 9.30 π.μ και οι μικροί 

αθλητές πρέπει να βρίσκονται στην αφετηρία μία ώρα 
νωρίτερα.

Από τους διοργανωτές υπενθυμίζεται ότι οι συμ-
μετέχοντες και στα δύο αγωνίσματα πρέπει να έχουν 
τον δικό τους εξοπλισμό για όλα τα αθλήματα και οι 
ποδηλάτες πρέπει να φορούν απαραίτητα κράνος. 
Στη γραμματεία θα υπάρχουν διαθέσιμα 5 κράνη που 
μπορούν να δανειστούν οι αθλητές-τριες αφήνοντας 
την ταυτότητα τους. Ακόμα, όλα τα παιδιά για το Mini 
Aquathlon πρέπει να συνοδεύονται από έναν κηδεμό-
να. Οι αθλητές κάτω των 18 ετών χρειάζονται αίτηση/
υπεύθυνη δήλωση ικανότητας άθλησης και συμμετο-
χής υπογεγραμμένη από τον κηδεμόνα τους. Το κό-
στος συμμετοχής ορίστηκε στα 5 ευρώ το άτομο, ενώ 
μετά τη λήξη των αγώνων θα υπάρχει πεζοπορία στα 
μονοπάτια.
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11η Μικρασιατική συνάντηση
Στις 12-13/9/2015 ο πολιτιστικός σύλλογος, Άσπρου Χωριού, «Ατλαντίς», σε 

συνεργασία με το μουσικοχορευτικό συγκρότημα Νάουσας, οργάνωσε την 11η 
Μικρασιατική συνάντηση φιλοξενώντας τον πολιτιστικό όμιλο «Γιασούμεια» Δά-
σους Άχνας Κύπρου. 

Οι εκδηλώσεις ήταν πολλές με δρώμενα, μουσική, χορό και τραγούδια. Ακόμα, 
στις 13/9 πραγματοποιήθηκε Αρχιερατική Θεία λειτουργία στην οποία ιερούργη-
σε ο Μητροπολίτης Παροναξίας, κ. Καλλίνικος, ο οποίος προσφώνησε τον Μα-
καριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος, κ. Ιερώνυμο, που παρέστη 
στην πανήγυρη.

Τέλος, παρουσία των τοπικών αρχών πραγματοποιήθηκε η λιτάνευση της ιερής 
εικόνας του Αγίου Εθνομάρτυρα Χρυσοστόμου Σμύρνης.
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