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ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-Α. ΡΑΠΤΗ | 6989165221 | Μάρπησσα | Ε.Κ. 2201563
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ-Τ. ΚΑΣΑΠΙ∆ΗΣ | 22840 53550-25265

 | Νάουσα-Παροικία | Ε.Κ. 2201116
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ-Κ. ΜΠΙΖΑΣ | 2284022649 | Παροικία

 | Ε.Κ. 2200068

Η σηµερινή εκπαιδευτική πραγµατικότητα απαιτεί 
οργανωµένη, υπεύθυνη και µεθοδική βοήθεια στους 
µαθητές Γυµνασίου και Λυκείου.
Εµπιστευθείτε τους νόµιµους, πιστοποιηµένους 
φορείς φροντιστηριακής εκπαίδευσης
από τον Εθνικό Οργανισµό Πιστοποίησης Προσόντων
& Επαγγελµατικού Προσανατολισµού, στην Πάρο
και την Αντίπαρο.

Υποστελέχωση - έλλειψη προσωπικού

Σε κίνδυνο
ο Δήμος Αντιπάρου  

Κενά στα σχολεία

Αρκετά λειτουργικά κενά εκπαιδευτικών υπάρχουν 
στα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και υπολο-
γίζονται ότι τα 500 απ’ αυτά είναι στην Περιφέρεια 
Νοτίου Αιγαίου (Δωδεκάνησα-Κυκλάδες).

» σελ. 11

Πρωτάθλημα
κολύμβησης ΑΟΠ

Το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2014 πραγματοποιή-
θηκε το 2ο εσωτερικό πρωτάθλημα κολύμβησης του 
ΑΟΠ. Οι 80 αθλητές και αθλήτριες που έλαβαν μέρος 
και κολύμπησαν στη πισίνα του κάμπινγκ της Σάντα 
Μαρία, προσέφεραν ωραίο θέαμα με αμείωτο ενδι-
αφέρον. 

» σελ. 14 

» σελ. 8-9

Τοποθετήσεις με 
ερωτηματικά

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης 23/9 η συνεδρίαση του δη-
μοτικού συμβουλίου Πάρου, με κύρια θέματα τη στελέχωση διαφόρων 
φορέων του νησιού μας. » σελ. 10
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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 313
Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος
Ιδιοκτήτης: Ραγκούσης Νικόλαος
Εκδότης-Διευθυντής: Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης
Αρχισυνταξία: Δημήτρης Μπελέγρης
Εμπορικό τμήμα-Διαφήμιση: Έλλη Ραγκούση
Σχεδιασμός:               - Νάντια Ραγκούση 

■ Απ’ όλα
Και τι δε σας έχω σήμερις; Μέχρι συμβουλές για 

την αποφυγή των ακατανόμαστων έχουμε και έως τα 
καλά των πενηντάρηδων! Σας έχω και Μάρκο όμως 
και δημοτικό συμβούλιο, για να μη λέτε πως δεν έχω 
απ’ όλα!

■ Σαρρή
Λοιπόν ψάχνω κάποια επιτροπή ή οργανισμό που 

δεν έχει τοποθετήσει ο Μάρκος την κ. Θοδώρα Σαρρή. 
Μιλάμε ότι είναι κάτι σαν την coca-cola η νέα αντι-
δήμαρχος. Όπου διοικητικό συμβούλιο και η κ. Σαρρή 
μέσα.

■ Προπονητής
Να ’τα, να ’τα. Τώρα και προπονητής ο Μάρκος! Τις 

προάλλες λοιπόν που είχε συνεδρίαση το δημοτικό 
συμβούλιο, ρωτάει ο Βλαχογιάννης τον Κωβαίο, πότε 
θα τοποθετήσει τρίτο αντιδήμαρχο. Ο Μάρκος απέ-
φυγε την ερώτηση και απάντησε στέλνοντας μήνυμα 
στους δικούς του ως εξής: «Όπως ένας προπονητής 
στο γήπεδο βάζει μέσα την ομάδα και μετά βλέπει τα 
κενά, έτσι και εγώ θα δω τις αλλαγές που πρέπει να 
κάνω!». Πάντως Μάρκο να σε προειδοποιήσω –λόγω 
πείρας τόσα χρόνια φαν της Πανάθας- ότι οι προπο-
νητές που πρώτα βάζουν την ομάδα μέσα στο γήπεδο 
και μετά αποφασίζουν για το ποιος δεν είναι καλός και 
θέλει αλλαγή, φεύγουν πάντα νύχτα. Αυτό κράτα το…

■ 50άρηδες
Άκου τώρα τι διάβασα. Τα 50+ λέει, είναι ηλικία ορό-

σημο, που κάποια πράγματα στην πραγματικότητα αρ-
χίζουν και βελτιώνονται στον οργανισμό. Καταρχήν στα 
50+ η παραγωγή του ιδρώτα μειώνεται με το πέρασμα 
του χρόνου. Ο δρ Γ. Λάρι Κένεϊ, καθηγητής Φυσιολογί-
ας & Κινησιολογίας στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της 
Πενσυλβάνια, τα λέει αυτά. Ακόμα, ισχυρίζεται ότι οι 
50+ είναι πιο «δυνατοί» στις ιώσεις διότι κάθε φορά 
που ο οργανισμός εκτίθεται σε έναν νέο ιό, δημιουργεί 
το κατάλληλο αντίσωμα για να τον καταπολεμήσει, το 
οποίο και αποθηκεύει για μελλοντική χρήση. Έτσι, αν 
και τα μικρά παιδιά μπορεί να παθαίνουν ίωση έως 
και 10 φορές κάθε χειμώνα, ένας μεσήλικας μπορεί 
να αρρωστήσει μία ή δύο φορές τον χρόνο. Ακόμα, ο 
καθηγητής, κ. Κένεϊ, λέει ότι τα παρεπόμενα της μέθης 
γίνονται ηπιότερα και σπανιότερα με το πέρασμα του 
χρόνου, και οι αντιδράσεις του οργανισμού στα στρε-
σογόνα ερεθίσματα λιγοστεύουν.

■ 50άρηδες 2
Τώρα θα μου πείτε που το πάω το θέμα. Μα φυσικά 

στα καλυτερότερα. Έτσι, σύμφωνα με τη μελέτη που 
δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση «Menopause», απο-
δείχθηκε ότι οι 50+ σε ποσοστό 60% δηλώνει ευχα-
ριστημένο από τη σεξουαλική τους ζωή! Εξ αυτών δε, 
το 57% δήλωσε ότι θα ήθελε περισσότερο σεξ! Αυτά, 
και τώρα δικαιώνεται ο Γιώργος Ζαμπέτας που τρα-
γουδούσε πριν δεκαετίες: «Ο πενηντάρης είναι ο νέος 
της εποχής».

■ Συμβούλιο
Ρωτάνε λοιπόν στη συνεδρίαση του δημοτικού συμ-

βουλίου τον Μάρκο, για το ποια είναι η θέση της νέας 

δημοτικής πλειοψηφίας για την αξιολόγηση των δη-
μοτικών υπαλλήλων. Ο Μάρκος απάντησε ότι δεν έχει 
ενημερωθεί…

 
■ Συμβούλιο 2
Ρώτησαν στη συνέχεια τον Μάρκο, τι γίνεται με τα 

κενά στα σχολεία και ότι το Νηπιαγωγείο Δρυού είναι 
κλειστό λόγω έλλειψης νηπιαγωγού. Και γι’ αυτό το 
θέμα ο δήμαρχος ενημερώνεται…

■ Συμβούλιο 3
Το καλυτερότερο με τον Μάρκο ήταν που ζήταγε 

βοήθεια από το Βλαχογιάννη, ώστε να ορίσει η παρά-
ταξή του γυναίκα σύμβουλο στο Λιμενικό Ταμείο, μιας 
και ο ίδιος είχε «ξεχάσει» την ποσόστωση…

■ Συμβούλιο 4
Δύο διοικητικά συμβούλια πήγε να κάνει ο Μάρκος 

και τα δύο με τους ορισμούς που έκανε έχουν πρόβλη-
μα νομιμότητας. Μάλιστα…

■ Ακατανόμαστοι
Οι «ακατανόμαστοι» παραπήραν φόρα και μετά τη 

νίκη τους με την Αθλέτικο μας την «έπεσαν» για την 
ατυχία που είχαμε στο δικό μας ευρωπαϊκό αγώνα. 
Οδηγίες προς συναγωνιστές βάζελους, όταν μας τη 
«λένε» ειδικά αυτή την εποχή. Οι απαντήσεις που δί-
νουμε είναι οι εξής: α) «Βρε καλώς τα παιδιά, 3-0!» 
και β) «Αν μπορούσαμε εμείς οι Παναθηναϊκοί να μα-

ζέψουμε τα λεφτά που έχουμε δώσει για εισιτήρια 
στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, η Ελλάδα δε θα είχε πλέον 
χρέος στο Δ.Ν.Τ.».

■ Μπάμπης
Ο Μπάμπης, ο Μαλινδρέτος, σχολίασε στο δημοτικό 

συμβούλιο την επίσκεψη Χρυσοχοΐδη στην Πάρο και 
δήλωσε ότι το νέο αεροδρόμιο δε θα είναι έτοιμο τη 
νέα σεζόν, διότι θέλει τουλάχιστον 6 μήνες η μελέτη 
για τα 200 μέτρα του διαδρόμου. Μπάμπη, ουδεμία, 
μα ουδεμία σχέση ο επιπλέον διάδρομος, με τα όσα 
είπε και εξήγγειλε ο Χρυσοχοΐδης. Μα καμία σχέση 
σου λέω. Είσαι σε άλλο επεισόδιο.

■ Lady GaGa
Μεταξύ μας τώρα, γιατί όλο και θα πήρατε κανένα 

βλέφαρο από εδώ και από εκεί τη Lady GaGa, που 
ήρθε για συναυλία στην Αθήνα. Πείτε μου δηλαδή. 
Έχετε δει πουθενά αλλού κανέναν καλλιτέχνη να δεί-
χνει επί τόσες ώρες τα οπίσθιά του και να βγάζει τόσα 
εκατομμύρια δολάρια. Αυτό, ούτε η δικιά μας η Τζού-
λια (Αλεξανδράτου), δεν το κατάφερε. Βγάζω λοιπόν 
το καπέλο μου στη Lady GaGa.

■ ΚΔΕΠΑΠ
Άμα είναι μάγκες στο νέο συμβούλιο της ΚΔΕΠΑΠ, 

ας φέρουν για συναυλία στην Πάρο τη Lady GaGa. 
Μας έχουν πήξει στα μαντολίνα, στα λαούτα και στις 
παξιμαδοκουλούρες με τη σούμα. Φέρτε GaGa και να 
δείτε τι διθυράμβους θα σας γράφω από τις «διαφω-
νίες». 

■ ΝΔ
Έλεγα και εγώ σε τίνος έμοιασε το παιδί και τα τόσο 

ωραία δελτία τύπου που δίνει στη δημοσιότητα ο Δή-
μος Πάρου. Γράφει λοιπόν σε ανακοίνωσή της η ΝΔ 
του κ. Σαμαρά, για τα 40 χρόνια του κόμματος, τα εξής: 
«Η Νέα Δημοκρατία ξεκινά, από σήμερα (22 Σεπτεμ-
βρίου 2014) ανοικτές συμμετοχικές και διαδραστικές 
δράσεις για τα 40 χρόνια από την ίδρυσή της». Μά-
λιστα, «συμμετοχικές και διαδραστικές δράσεις». Άντε 
μετά να πείσω εγώ τους ελάχιστους συνειδητοποιημέ-
νους δεξιούς, ότι αυτό το κόμμα δεν έχει γίνει κώμα! 

■ Γιατρέ!
Γιατρέ μου είναι σοβαρό; Έχω αρχίσει να πιστεύω ότι 

τα συνεχή δελτία τύπου της κ. Λίτσας Φτακλάκη, της 
Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, επί εποχής Μαχαιρίδη, ήταν 
πιο σεμνά από τα συνεχή δελτία της Περιφέρειας Ν. 
Αιγαίου, επί εποχής Γ. Χατζημάρκου. 

■ «Αντάρτικο»
Έχω «εσωτερική» πληροφόρηση. Σε δύο εβδομά-

δες ξεκινούν στην Πάρο οι «αντάρτικες» συγκεντρώ-
σεις των διαφωνούντων με την κυβέρνηση. Μάλλον 
τελείωσαν τα μπάνια και τις ηλιοθεραπείες και είπαν 
να ξεκινήσουν και πάλι την πολιτική καθοδήγηση του 
πόπολου.

■ Popolo
«Avanti o popolo, alla riscossa, Bandiera rossa, 

Bandiera rossa Avanti o popolo, alla riscossa, 
Bandiera rossa trionfera». Προσπαθώ να μπω στο 
πνεύμα του χειμώνα…

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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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

Ευχαριστήριο Αναπτυξιακού 
Συλλόγου

Για ακόμη μια χρονιά 
πραγματοποιήθηκε τον 
Αύγουστο με μεγάλη επι-
τυχία η εκδήλωση του 
Αναπτυξιακού Συλλόγου 
Μώλου - Τσουκαλιών 
- Γλυφάδων «Πρόοδος - 
Ανάπτυξη», «Νησιώτικη 
Βραδιά», ανάμεσα σε πλή-
θος κόσμου, ντόπιων και 
επισκεπτών.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου ευχαριστεί θερμά όλους τους συντελεστές της εκδήλωσης. 
Όλους τους εκπροσώπους φορέων και συλλόγων για την παρουσία τους.

Τον Πολιτιστικό σύλλογο ΜΕΕΑΣ ΥΡΙΑ Λευκών για την παραχώρηση των τραπε-
ζοκαθισμάτων, τον Χρήστο Παντελαίο για τα κάρβουνα, το «Κτήμα Λαζανάκη» για τα 
λαχανικά, τους ντόπιους παραγωγούς κρασιού για την προσφορά κρασιού στην εκ-
δήλωση: Γιάννη Πυργή, Γιώργο Ρούσσο του Βατίστα, Σωτήρη Ρούσσο του Βατίστα, 
Βατίστα Ρούσσο του Σωτήρη, Νικολέτα Τζανακοπούλου και Παντελή Σιφναίο. Τον 
Δημήτρη Μεντή που συμμετείχε αφιλοκερδώς στο συγκρότημα του Τάσου Μπελού-
κη παίζοντας μπουζούκι. Την Αντριάνα Τζανακοπούλου και την Ζαμπέλα Τσιγώνια 
για τη βοήθειά τους στο μπουφέ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ψήστες: Ταξιάρχη, 
Αντώνη Στέλλα, Μιχάλη Μαρμαρινό, Σωτήρη Ρούσσο, Αντώνη Ραγκούση, Δημήτρη 
Παντελαίο, Χριστόφορο Στρατή. Επίσης, ευχαριστούμε τον κ. Πέτρο Σάμιο, υπεύθυ-
νο της εκκλησίας του Αγ. Νικολάου Μώλου. 

Τέλος ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Δημήτρη Παντελαίο για στην πολύτιμη 
βοήθειά του καθώς και ένα πολύ - πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους Βατίστα Ρούσσο 
και Στρατή Χριστόφορο για την πολύ μεγάλη βοήθειά τους καθ’ όλη τη διάρκεια της 
εκδήλωσης και για την επιμέλειά τους στο φωτισμό της. 

Ευχαριστούμε θερμά όλο τον κόσμο που συμμετέχει και αγκαλιάζει πάντα στις 
εκδηλώσεις μας, ευχόμαστε να ανταμώσουμε και πάλι του χρόνου στην παραλία 
του Μώλου της Πάρου.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου

Εμβολιασμός μαθητών
Σύμφωνα με δελτίο τύπου του δήμου Πάρου: «Κατόπιν παρέμβασης του Δημάρ-

χου Πάρου κ. Μάρκου Ι. Κωβαίου εξασφαλίστηκε η επίσκεψη κλιμακίου παιδιάτρων 
με επικεφαλής τον Διοικητή 2ης ΔΥΠΕ  Πειραιώς & Αιγαίου κ. Αθ. Παπαρούπα, τον 
Οκτώβριο στη Πάρο, για την πραγματοποίηση του εμβολιασμού των μαθητών, ο 
οποίος δεν έγινε το περασμένο έτος.

Ο Δήμαρχος Πάρου κ. Μάρκος Ι. Κωβαίος δήλωσε: «Είναι σαφώς μια θετική 
εξέλιξη, όμως εμείς συνεχίζουμε τις εντατικές προσπάθειες μας για την οριστική 
επίλυση των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζει καθημερινώς το νησί μας 
στον τομέα της Δημόσιας Υγείας».

∆ωρεάν εξετάσεις
Ο σύλλογος γυναικών Μάρπησσας, σε συνεργασία με τη Δη-

μοτική Κοινότητα Μάρπησσας, στις 27-28/9/2014 θα φέρουν 
κλιμάκιο γιατρών από την οργάνωση «Γιατροί του Κόσμου», 
αποτελούμενο από κινητή οφθαλμολογική μονάδα, παιδίατρο, 
ορθοπεδικό και παθολόγο.

Το ακριβές ωράριο που οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται το κλιμάκιο 
των γιατρών στο Περιφερειακό Ιατρείο Μάρπησσας, στην Αγροτολέσχη και στο κτί-
ριο της Δημοτικής Κοινότητας Μάρπησσας, είναι το ακόλουθο:

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 09:00πμ - 1:30μμ & 5:00μμ - 9:00μμ
Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 09:00πμ - 2:00μμ
Σημειώνουμε ότι οι  γονείς που θα επισκεφτούν το παιδίατρο πρέπει να φροντί-

σουν για την έγκαιρη προμήθεια των εμβολίων, αλλά και καρδιογραφήματος σε 
περίπτωση που χρειάζονται κάποιο πιστοποιητικό. Για περισσότερες πληροφορίες: 
τηλ.: 6945 083520 (Μαρία Περαντινού).

Τέλος, σε σχετική ανακοίνωση του συλλόγου γυναικών Μάρπησσας, εκφράζονται 
δημόσια ευχαριστίες για τους ευγενικούς χορηγούς, που βοηθούν το έργο του συλ-
λόγου. 
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Οκτώβριος: Μήνας μαστού

Η πρόληψη
σώζει ζωές

 Κάθε χρόνο ο Οκτώβριος είναι ο μήνας πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρ-
κίνο του μαστού. 

Ο κόσμος ολόκληρος βρίσκεται σε μία ροζ θάλασσα από κορδέλες που συμβο-
λίζουν την επίπονη και επίμονη προσπάθεια εκατομμυρίων γυναικών σε όλο τον 
κόσμο να νικήσουν τον καρκίνο του μαστού, την ελπίδα, τον αγώνα των γιατρών και 
των νοσηλευτών αλλά και τη σημασία της πρόληψης. 

Ας κάνουμε μια μικρή αναδρομή για το πώς ξεκίνησαν όλα.
Στα τέλη της δεκαετίας του 1980, με αρχές του 1990 στις ΗΠΑ, η Αμερικάνικη 

Αντικαρκινική Εταιρία μαζί με μία πολυεθνική φαρμακευτική εταιρεία, εμπνεύστηκαν 
την καθιέρωση του μήνα ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού. 

Αλλά και το 1992 ήταν η χρονιά που οι «New York Times» χαρακτήρισαν «Χρονια 
της Κορδέλας» κυρίως λόγω της κόκκινης κορδέλας για το AIDS και τότε έγινε η 
πραγματική «επανάσταση».

Το 1979, η σύζυγος του Bruce Laingen, ο οποίος απήχθη και κρατούνταν ως 
όμηρος στο Ιράν, έδεσε - εμνευσμένη από ένα τραγούδι - στην αυλή της κίτρινες 
κορδέλες συμβολίζοντας την επιθυμία της να τον ξαναδεί να γυρίζει σπίτι τους. 

Η κορδέλα γίνεται μέσο επικοινωνίας και μήνυμα. 
Κάθε ρόζ κορδέλα συμβολίζει την επιθυμία όλων μας, καμμία γυναίκα να μην 

χαθεί από καρκίνο του μαστού. Αλλά και για κάθε άνδρα που νόσησε από την ίδια 
ασθένεια, συμβολίζοντας τον αγώνα τους με μία δίχρωμα κορδέλα ( ροζ και μπλε).

Εδώ πραγματικά αποκτά ουσία η φράση “η πρόληψη σώζει ζωές”.
Κάθε γυναίκα από 17 ετών οφείλει στον εαυτό της ένα υπερηχογράφημα μαστού 

ετησίως και από 37 ετών να προσθέσει στην διαγνωστική φαρέτρα τον μαστογρα-
φικό έλεγχο.

Η καταγραφή πλήρους ιατρικού ιστορικού, ο απεικονιστικός έλεγχος, η κλινική 
εξέταση, η αυτοεξέταση έχει οδηγήσει σε λιγότερους καρκίνoυς του μαστού προ-
χωρημένου σταδίου, το ποσοστό της επιβίωσης ξεπερνά το 80% και βελτιώνεται 
συνεχώς.

Κάθε χρόνο τον Οκτώβριο, αλλά και κάθε μέρα του χρόνου, κάθε ώρα, θέλω να 
ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τις 30.000 γυναίκες που έχουν περάσει από 
τα χέρια μου για έλεγχο μαστού, τις 12.000 γυναίκες με καρκίνο του μαστού γιατί 
μου δίδαξαν τί σημαίνει δύναμη, αγώνας και αξιοπρέπεια. 

Αγαπητές φίλες ενημερωθείτε, κάντε εξετάσεις, ζήστε.
Βγείτε ένα βήμα μπροστά από τον καρκίνο του μαστού, μην του επιτρέψετε να σας 

χτυπήσει αναπάντεχα και ύπουλα. 
Είμαστε ενωμένες, ενημερωμένες, δυνατές απέναντι του. 

 Μαρία Παλιατσέα 
 Επιστημονική διευθύντρια του πολυιατρείου «διάγνωση»

4 | Υγεία

Στα πλαίσια της εκστρατείας 
για την πρόληψη, η «διάγνωση»

έχει τη χαρά να προσφέρει 

μαστογραφίες και 
υπερήχους μαστού.*

*Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη γραμματεία του πολυιατρείου 

για ραντεβού.

 τηλ 22840 55333, 55444, e-mail: info@diagnosiparou.gr
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∆ΕΚΑΗΜΕΡΟ

ΚΟΚΚΙΝΩΝ

ΤΙΜΩΝ
20-30/9

ΨΩΝΙΣΤΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΤΙΜΕΣ,

& ΚΕΡ∆ΙΣΤΕ ∆ΩΡΑ
» Ένα 2ηµερο ταξίδι για δύο άτοµα στην Σαντορίνη

σε ξενοδοχειο 4*- Lilium Villas Santorini
» Μια υποτροφία σπουδών στο ΚΕΑΣ ΞΥΝΗ για ένα χρόνο, αξίας 2.200€
» Μια υποτροφία σπουδών στο ΙΕΚ ΞΥΝΗ για ένα χρόνο, αξίας 3.000€

∆ΕΚΑΗΜΕΡΟ
ΚΟΚΚΙΝΩΝ
ΤΙΜΩΝ

συµµετέχω στο

στηρίζω την αγορά µου!
χορηγοί - δωροθέτες
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Από το «νέο λύκειο»
     µέχρι το πανεπιστήµιο

∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
ΓΝΩΣΗ - Κ.ΡΟΚΟΝΙ∆ΑΣ | ΜΕΘΟ∆ΙΚΟ - Ν & Α. ΒΟΛΟΣΥΡΑΚΗΣ
ΦΑΣΜΑ - Ι. ΚΡΗΤΙΚΟΣ | ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – Α. ΡΑΠΤΗ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ – Τ. ΚΑΣΑΠΙ∆ΗΣ
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ – Κ. ΜΠΙΖΑΣ

Ενηµέρωση για γονείς & µαθητές

Εισηγητής: Στράτος Στρατηγάκης
• Μαθηµατικός – Ερευνητής, Σύµβουλος Σταδιοδροµίας

• Εκπαιδευτικός Συντάκτης του «nastemporiki.gr» και του «Αγγελιοφόρου» της Θεσσαλονίκης
• Συνεργάτης της «Ελευθεροτυπίας» και της «Καθηµερινής»

Κυριακή 28/9, 11 π.µ.
αίθουσα ΜΕΑΣ Αρχίλοχος

 Ποιά οµάδα προσανατολισµού
και πώς θα την επιλέξω;

 Πώς επιλέγω σπουδές & επάγγελµα;
 Πόσο "µετράει" ο βαθµός των

τριών τάξεων του Λυκείου;
 Πώς θα φτάσω στην επιτυχία;

Αντιδήμαρχοι Πάρου
Με απόφαση του δημάρχου Πάρου, κ. Μ. Κωβαίου, ορίστηκαν με αντιμισθία οι 

δύο αντιδήμαρχοι (Θεοδ. Σαρρή-Παπακυρίλλου και Χρ. Χριστόφορος) του νησιού 
μας, με θητεία από 11-9-2014 μέχρι 28-2-2017.

Στην κ. Δ. Σαρρή, μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Εποπτεία και  ευθύνη λειτουργίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
2. Εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των υπηρεσιών Πολεοδομίας και Περιβάλλο-

ντος της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Υπηρεσιών Δόμησης και Περιβάλλο-
ντος (πλην των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας).

3. Τέλεση πολιτικών γάμων.
4. Εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των υπηρεσιών κοινωνικής μέριμνας και προ-

άσπισης της δημόσιας υγείας (εκτός των υπηρεσιών παιδείας, δια βίου μάθησης 
πολιτισμού και αθλητισμού και νέας γενιάς).

5. Λειτουργία των Δημοτικών Κοιμητηρίων.
6. Δράσεις για τα αδέσποτα ζώα.
7. Έλεγχος της τήρησης των κείμενων διατάξεων που αφορούν στη χορήγηση 

αδειών χρήσης πεζοδρομίων σε επιχειρηματίες, της επιβολής προστίμων για αυθαί-
ρετες καταλήψεις πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων από αυτούς και τη χορή-
γηση και υπογραφή των σχετικών αδειών στη Δημοτική Κοινότητα Πάρου.

8. Έλεγχος της τήρησης των κείμενων διατάξεων που αφορούν την παραχώρηση 
της απλής χρήσης κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού και παραλίας σε επιχειρηματίες, 
την επιβολή προστίμων για αυθαίρετες καταλήψεις κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού 
κλπ. στις Δημοτικές Κοινότητες Πάρου και Αγκαιριάς.

9. Υπογραφή χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής των δαπανών των υπηρεσιών 
των οποίων η εποπτεία και ο έλεγχος της λειτουργίας τους περιλαμβάνεται στις καθ’ 
ύλην αρμοδιότητες που της έχουν μεταβιβαστεί.

10. Τις κατά τόπο αρμοδιότητες για τις Δημοτικές Κοινότητες Πάρου και Αγκαι-
ριάς.

11. Σύνταξη και υπογραφή απαντήσεων σε πολίτες και υπηρεσίες για θέματα που 
άπτονται των αρμοδιοτήτων της.

12. Έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών 
που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

Στον κ. Χρ. Χριστόφορο, μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας όλων των τμημάτων της Δ/νσης Διοικητικών 

Υπηρεσιών και των αποκεντρωμένων 
υπηρεσιών του Δήμου και την εποπτεία 
του αντίστοιχου προσωπικού.

2. Εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας 
των ΚΕΠ.

3. Εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας 
της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

4. Εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας 
του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οι-
κονομικής Ανάπτυξης.

5. Λειτουργία και εποπτεία των υπη-
ρεσιών του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορι-
κής (διαύγεια, διαφάνεια).

6. Εποπτεία και ευθύνη της Νομικής Υπηρεσίας
7. Έλεγχος της τήρησης των κείμενων διατάξεων που αφορούν στη χορήγηση 

αδειών χρήσης πεζοδρομίων σε επιχειρηματίες, την επιβολή προστίμων για αυθαί-
ρετες καταλήψεις πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων από αυτούς και τη χο-
ρήγηση και υπογραφή των σχετικών αδειών στις Δημοτικές Κοινότητες Αγκαιριάς, 
Αρχιλόχου, Μάρπησσας, Nάουσας και τις Τοπικές Κοινότητες Κώστου και Λευκών.

8. Έλεγχος τήρησης των κείμενων διατάξεων που αφορούν την παραχώρηση της 
απλής χρήσης κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού και παραλίας σε επιχειρηματίες, την 
επιβολή προστίμων για αυθαίρετες καταλήψεις κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού και 
παραλίας από αυτούς και την υπογραφή των σχετικών μισθωτηρίων στις Δημοτικές 
Κοινότητες Αρχιλόχου, Μάρπησσας, Νάουσας και τις Τοπικές Κοινότητες Κώστου 
και Λευκών.

9. Ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας, σε ότι αφορά στο συ-
ντονισμό, την καθοδήγηση, την επίβλεψη και την παροχή των απαραίτητων οδηγιών 
και κατευθύνσεων για τη διαχείριση καταστάσεων κρίσης.

10. Ευθύνη λειτουργίας των Γραφείων Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού 
και Αθλητισμού και Νέας Γενιάς.

11. Διαχείριση των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που 
συνδέονται με τις χρηματοδοτήσεις στο πλαίσιο προγραμμάτων χρηματοδότησης

12. Υπογραφή των Χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής των δαπανών των υπη-
ρεσιών των οποίων η εποπτεία και ο έλεγχος της λειτουργίας τους περιλαμβάνεται 
στις καθ’ ύλην αρμοδιότητες που του έχουν μεταβιβαστεί.

13. Τις κατά τόπο αρμοδιότητες για τις Δημοτικές Κοινότητες Αρχιλόχου, Μάρπησ-
σας, Νάουσας και τις Τοπικές Κοινότητες Κώστου και Λευκών.
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Μελισσοκομία
Περισσότεροι από 30 διακεκριμένοι ξένοι και Έλ-

ληνες ομιλητές θα δώσουν το παρόν στο διεθνές συ-
μπόσιο μελισσοκομίας, το οποίο οργανώνεται από το 
Επιμελητήριο Κυκλάδων και τον ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ», 
σε συνεργασία με τo «Eva Crane Trust» (ίδρυμα για 
θέματα μελισσοκομίας) με θέμα: «Η Μελισσοκομία 
στη Μεσόγειο από την αρχαιότητα έως και σήμερα: 
ιστορικά ευρήματα και επίκαιρα θέματα». 

Συγκεκριμένα, από 9 έως 11 Οκτωβρίου, στην 
Ερμούπολη, στη συνεδριακή αίθουσα του Επιμελη-
τηρίου, σε ζωντανή σύνδεση με τις 7 αίθουσες του 
Επιμελητηρίου στα νησιά Άνδρος, Μήλος, Μύκονος, 
Νάξος, Πάρος, Σαντορίνη, Τήνος, θα παρουσιαστούν 
ευρήματα που σχετίζονται με την ιστορία της μελισ-
σοκομίας στην Ελλάδα και στη Μεσόγειο.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται εισηγήσεις, πα-
ρουσιάσεις και συζητήσεις πάνω στην πορεία της 
μελισσοκομικής πρακτικής μέσα στους αιώνες, τις  
ντόπιες φυλές μελισσών, τα χαρακτηριστικά τους και τη διατήρησή τους, μελισσο-
κομικές πρακτικές και προβλήματα, έτσι ώστε να γεφυρωθεί  η γνώση του παρελ-

θόντος με τη μελλοντική προοπτική ανάπτυξης του 
κλάδου, όπως χρόνια τώρα προσπαθεί ο γνωστός 
γεωπόνος, μελισσοκόμος και συγγραφέας, Θανάσης 
Μπίκος, ο οποίος θα μοιραστεί 35 χρόνια μελισσοκο-
μικής πρακτικής στο συμπόσιο. Μεταξύ των διακεκρι-
μένων ομιλητών συγκαταλέγονται οι κ.κ.: Gilles Ratia, 
Πρόεδρος της Διεθνής Ομοσπονδίας Μελισσοκό-
μων - Apimondia, Richard Jones, Πρόεδρος του Eva 
Crane Trust, Gene Kritsky, Διακεκριμένος Καθηγητής 
Βιολογίας από τις ΗΠΑ, Amihai Mazar, Διακεκριμένος 
Αρχαιολόγος από το Ισραήλ, Irfan Kandemir, Διακε-
κριμένος Καθηγητής Βιολογίας από το Πανεπιστήμιο 
της Άγκυρας, Cecilia Costa, Ειδική Ερευνήτρια από 
την Ιταλία. Το συμπόσιο τελεί υπό την αιγίδα του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και 
του ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ». Η συμμετοχή στο συμπόσιο 
στα 8 σημεία παρακολούθησης είναι δωρεάν και οι 
εγγραφές πραγματοποιούνται διαδικτυακά μέσω του 
e-kyklades.gr. Για περισσότερες πληροφορίες οι εν-

διαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κ. Σταμίρη, Επιμελητήριο Κυκλάδων, 
τηλ. 22810 82346, εσωτερικό 105. 

Απάντηση από 
το Κ.Υ. Πάρου

Δυναμική απάντηση έδωσε το Κέντρο Υγείας Πάρου, σχετικά με δημοσίευμα του 
blog «ωραία Πάρος», σύμφωνα με το οποίο γιατρός κλείδωσε ασθενή στο ιατρείο 
Πάρου και έφυγε!

Το δημοσίευμα του blog, που διευθύνεται από πρώην αυτοδιοικητικό στέλεχος 
του νησιού μας, έφερε προβληματισμό στους για-
τρούς του Κ.Υ. Πάρου, αφού όπως αποδείχθηκε 
ήταν ανακριβές. Έτσι, το μόνο που μένει να απα-
ντηθεί πλέον είναι ο σκοπός για τον οποίο ο συγ-
γραφέας του blog «ωραία Πάρος», το δημοσίευσε.

Η απάντηση της Διοικούσας Επιτροπής του Κ.Υ. 
Πάρου για το ανακριβές δημοσίευμα έχει ως εξής:

«Με αφορμή δημοσίευμα της 8ης Σεπτεμβρίου 
2014 στο blog «Η ωραία Πάρος» (oreaparos.
blogspot.gr), με το οποίο κατά τρόπο ανέντιμο 
και προσβλητικό ο κ. Γ. Β. προσπαθεί να επι-
σύρει ευθύνες σε Αγροτικό ιατρό του Κ.Υ. 
Πάρου, εμείς ως Διοικούσα Επιτροπή του Κ.Υ., 
έχουμε την ηθική υποχρέωση αλλά και το καθή-
κον αφ’ ενός να παρουσιάσουμε τα γεγονότα στην 
πραγματική τους διάσταση, χωρίς ακρότητες και 
υπερβολές, και αφ’ ετέρου να διασφαλίσουμε την 
τιμή και αξιοπρέπεια της συγκεκριμένης ιατρού, η 
οποία θίγεται βάναυσα και προσβλητικά από το εν 
λόγω δημοσίευμα.

Είναι πράγματι απορίας άξιον πως ο ηλικιωμένος κ. Γ.Β. την 5/9/2014 και ώρα 
12.30 ευρισκόμενος στο Περιφερειακό Ιατρείο Νάουσας, με την ανακοίνωση της 
Αγροτικής Ιατρού ότι δεν θα δεχθεί άλλους ασθενείς για συνταγογράφηση, επέ-
μενε και παρέμενε στον προθάλαμο του Αγροτικού Ιατρείου Νάουσας, εμμένοντας 
στην απόφασή του να εξυπηρετηθεί πάραυτα. Ο λόγος βέβαια της άμεσης αναχώ-
ρησης από το Αγροτικό Ιατρείο της συγκεκριμένης ιατρού, οφείλετο στο γεγονός 
ότι έλαβε εντολή από τον Επιστημονικό Διευθυντή του Κ.Υ. Πάρου να μεταβεί άμε-
σα σ’ αυτό, καθ’ ότι εκκρεμούσε διακομιδή ασθενούς, η υγεία του οποίου διέτρεχε 
άμεσα κίνδυνο για τη ζωή του και προφανώς ο συμπαθέστατος κατά τ’ άλλα, κ. Γ.Β. 
δεν το αντελήφθη.

Στις περιπτώσεις αυτές προτάσσεται η διασφάλιση του υπέρτατου και μείζονος 
αγαθού, το οποίο είναι η ζωή του ανθρώπου, έναντι του ελάσσονος που είναι η συ-
νταγογράφηση. Ως εκ τούτου, ο κ. Γ.Β. θα έπρεπε να αποχωρήσει από το Αγροτικό 
Ιατρείο, όπως έπραξαν και οι υπόλοιποι παρευρισκόμενοι, και να μην δημιουργή-
σεις με την ενέργειά του την διατάραξη της ομαλής διεξαγωγής της υπηρεσίας της 
συγκεκριμένης ιατρού. Παράλληλα κατηγορεί ψευδώς την Αγροτική Ιατρό ότι τον 
κλείδωσε στο Αγροτικό Ιατρείο και έφυγε, ενώ στην πραγματικότητα η συγκεκρι-
μένη ιατρός αναζήτηση τον Πρόεδρο του Δημοτικού Διαμερίσματος Νάουσας κ. 

Γ.Μ., του παρέδωσε τα κλειδιά του Περιφερειακού Ιατρείου, αφού τον ενημέρωσε 
για τα τεκταινόμενα και αναχώρησε για το Κ.Υ. Πάρου. Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβ. 
Νάουσας μετέβη στο Περιφερειακό Ιατρείο και αφού διαπίστωσε ότι η πόρτα ήταν 
ανοιχτή (ο καταγγέλλων προφανώς είχε αναχωρήσει) κλείδωσε ο ίδιος το Ιατρείο. 
Απ’ όσα συλλήβδην αναφέρθησαν προκύπτει σαφώς ότι εγκλεισμός, δηλαδή πα-
ράνομη κατακράτηση του κ. Γ.Β. δεν υφίσταται, καθ’ ότι με την νομική έννοια του 
όρου για την στοιχειοθέτηση της αντικειμενικής υπόστασης του αδικήματος της 
παράνομης κατακράτησης απαιτούνται δύο στοιχεία:

α) πρόθεση και
β) στέρηση της ελευθερίας κινήσεως κά-

ποιου (άρθρο 325 Π.Κ.), τα οποία στην παρούσα 
περίπτωση δεν υφίστανται. Αντιθέτως μάλιστα ο 
καταγγέλλων με την ενέργειά του αυτή προέβη σε 
μια σειρά παραβατικών ενεργειών, οι οποίες καλό 
θα ήταν να αναφερθούν:

- Διέπραξε το αδίκημα της διατάραξης οικια-
κής ειρήνης, καθ’ ότι σύμφωνα με το άρθρο 334 
παρ. 3 του Π.Κ., όποιος εισέρχεται παρανόμως σε 
κατάστημα ή χώρο δημοτικής ή κοινοτικής υπη-
ρεσίας ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή 
επιχείρηση κοινής ωφέλειας ή παραμένει στους 
χώρους αυτούς παρά τη θέληση που δηλώνει ο 
νόμιμος εκπρόσωπος ή ο υπάλληλος και προκαλεί 
έτσι διακοπή ή διατάραξη της ομαλής διεξαγωγής 
της υπηρεσίας, τιμωρείται κ.λ.π.

- Διέπραξε το αδίκημα της συκοφαντικής 
δυσφήμησης (άρθρο 363 του Π.Κ.) ισχυριζό-
μενος ότι η εν λόγω ιατρός στερείται παιδείας, 
ήθους και λογικής, βλάπτοντας και με αυτό τον 

τρόπο την τιμή και την υπόληψή της γνωρίζοντας ότι ο  ισχυρισμός του είναι ψευ-
δής.

Ως Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής μπορώ με τον πιο κατηγορηματικό τρό-
πο να διαβεβαιώσω ότι η εν λόγω αγροτική ιατρός και παιδεία έχει, με την 
ευρύτερη έννοια του όρου, και ήθος έχει και λογική έχοντας αντιμετωπίσει κατά 
την εδώ παραμονή της πληθώρα περιστατικών συμβάλλοντας τα μέγιστα στην 
αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών ακόμα και πέραν του ωραρίου εργα-
σίας, δείχνοντας απαράμιλλο ζήλο στην εργασία της, φιλότιμο και ευσυνειδησία 
(αφού δεν έφερε καμία αντίρρηση όταν αναγκάστηκε να αποσπαστεί, κατά τη δι-
άρκεια της εδώ παραμονής της, δύο φορές στην Ανάφη).

Είναι ντροπή λοιπόν να κατηγορούμε και μάλιστα ψευδώς οποιονδήποτε για 
πράξεις ή παραλήψεις που δεν έκανε. Στη χειρότερη των περιπτώσεων είναι επιβε-
βλημένη μια δημόσια συγγνώμη στην συγκεκριμένη ιατρό, τόσο από τον συντάκτη 
του δημοσιεύματος όσο και από εκείνους που τα φιλοξένησαν στον ηλεκτρονικό 
και έντυπο Τύπο.

Μ εκτίμηση
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.

Ιωάννης Καρασαντές».
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Νέο Λύκειο
Εκδήλωση με θέμα: 

«από το «νέο λύκειο» 
στο πανεπιστημίου», 
θα παρουσιάσουν τα 
φροντιστήρια του νη-
σιού μας: «Γνώση» 
- Κ. Ροκονίδας, «Με-
θοδικό» - Ν. & Α. Βο-
λοσυράκης, «Φάσμα» 
- Ι. Κρητικός, «Φιλο-
λογικό Σχολείο» - Α. 
Ράπτη, «Φιλολογικό 
Φροντιστήριο» – Τ. 
Κασαπίδης και «Φρο-
ντιστήριο Μαθημα-
τικών» - Κ. Μπιζάς.

Όπως είναι γνωστό η εκπαιδευτική πραγματικότητα τα τελευταία χρόνια έχει αλ-
λάξει. Στο πλαίσιο του λεγόμενου «νέου σχολείου» η δωδεκάχρονη εκπαίδευση στο 
σύνολο της έχει υποστεί μεγάλες διαφοροποιήσεις. Οι αλλαγές αυτές έχουν ολο-
κληρωθεί σήμερα μέχρι και την Β’ Λυκείου και αναμένουμε μέχρι τον Μάιο τις αλλα-
γές στην Γ’ Λυκείου  και τις λεπτομέρειες του τρόπου εισαγωγής στα πανεπιστήμια 
και τα ΤΕΙ της χώρας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των διοργανωτών: «Οι γονείς και μαθητές έχουν ελ-
λειπή ενημέρωση ή και άγνοια για  το λεγόμενο «νέο λύκειο». Έτσι καλούνται να 
αποφασίσουν για το μέλλον χωρίς γνώση. Με αυτές τις σκέψεις οι ιδιοκτήτες φρο-
ντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης στην Πάρο πήραμε την πρωτοβουλία διοργάνωσης 
της εκδήλωσης με θέμα: «Από το «Νέο Λύκειο» στο πανεπιστήμιο», που στόχο έχει 
να ενημερώσει γονείς και μαθητές  σε κρίσιμα ζητήματα του νέου λυκείου. Ταυτό-
χρονα αφορά και τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου για το πως να επιλέξουν σπουδές 
και επάγγελμα.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου ώρα 
11.00 μ.μ στην αίθουσα του «Αρχίλοχου».

Εισηγητής θα είναι ο Στράτος Στρατηγάκης, διακεκριμένος σύμβουλος στα-
διοδρομίας, εκπαιδευτικός συντάκτης και συνεργάτης πολλών εφημερίδων. Μετά 
την εισήγηση – παρουσίαση θα δοθούν απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα των 
παρευρισκομένων».

«ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ τοῦ Ἁγίου 
ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ 
ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΥ»

Μόλις κυκλοφόρησε τὸ νέο βιβλίο τοῦ Παριανοῦ 
μουσικοδιδασκάλου Ἐμμ. Ἀντ. Χανιώτη μὲ τὸν ἀνωτέρω 
τίτλο, τὸ ὁποῖο περιέχει καὶ ψηφιακό δίσκο (cd) μὲ 
ὕμνους τοῦ Ἁγίου, ποὺ ἀποδίδονται ἀπὸ τὸν Βυζαντινὸ 
χορὸ «Ἅγιος Τρύφων».

Εἶνε ἔκδοσις: Tῆς Ἐνορίας τοῦ Ἁγίου Γεωργίου 
Διονύσου, τῆς Ἱ. Κοινοβιακῆς Μονῆς Λο� οβάρδας 
Πάρου καὶ τοῦ κ. Ἐμμ. Ἀντ. Χανιώτη - Πάριου 
μουσικοδιδασκάλου.

Στὶς 356 ἔγχρωμες σελίδες του παρουσιάζονται κατὰ 
σειράν: α´) Ὁ βίος τοῦ ὁσίου Φιλοθέου Ζερβάκου 
τῆς Πάρου, β´) Ὁ βίος τοῦ π. Μάρκου Μανώλη, γ´) 
Ἡ μουσικὴ ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, δ´) Ἡ 
ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Γεωργίου (ὑμνολογικὰ κείμενα), ε´) 
Τὸ μουσικὸν παράρτημα, περιέχον ὕμνους τοῦ CD, δύο 
δείγματα μουσικῆς γραφῆς ἀπὸ τοὺς τόμους τοῦ ὁσίου 
Φιλοθέου Ζερβάκου μὲ τίτλο «Πνευματικὴ κιθάρα» 
ἔτους 1933 καθὼς καὶ πολὺ περιληπτικὰ τρόπους 
μουσικῆς ἔκφρασης, ϛ´) Τὸ τυπικὸν τῆς ἀκολουθίας τοῦ 
Ἁγίου Γεωργίου, ζ´) Γενικές πληροφορίες γιὰ τὸ cd.

Οἱ ἐνδιαφερόμενοι μποροῦν νὰ προμηθευτοῦν τὸν 
τόμο μὲ τὸ CD ἀπὸ τὴν Ἱ. Μ. Λο� οβάρδας Πάρου 
(2284021202) καὶ στὴν Ἀθήνα ἀπὸ τὸν κ. Χανιώτη στὸ 
τηλέφωνο 210-2822047.
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«Σαμίνα»
Η Ιερά Μητρόπολη Παροναξίας, με αφορμή τη συμπλήρωση 14 ετών από το 

ναυάγιο του «Εξπρές Σαμίνα», όπου έχασαν τη ζωή τους 81 συνάνθρωποί μας, διορ-
γανώνει σήμερα Παρασκευή 26/9 –όπως κάθε χρόνο- μνημόσυνο μετά την τέλεση 
της Θείας λειτουρ-
γίας, στο Ιερό Προ-
σκύνημα Παναγίας 
Εκατονταπυλιανής 
και εν συνεχεία, 
στις 11:30 π.μ., θα 
τελεστεί τρισάγιο 
στο Παρεκκλήσιο 
του Αγίου Ιωάν-
νου του Θεολόγου, 
που ανηγέρθη στη 
τοποθεσία «Κορα-
κιές» στη μνήμην 
των απολεσθέντων 
αδελφών μας.

Αντιπαριώτικα
Το δημοτικό συμβούλιο Αντιπάρου, κατά τη συνεδρίασή του την Παρασκευή 19 

Σεπτεμβρίου, έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:
- Ο μόνιμος χώρος συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου Αντιπάρου, θα 

είναι η αίθουσα «Καλουδά». Οι συνεδριάσεις θα πραγματοποιούνται εκεί, έως να 
γίνει η χωροθέτηση του νέου χώρου (ιατρείο Αντιπάρου), που θα είναι ο μόνιμος 
χώρος. Αυτό υπολογίζεται να γίνει σε περίπου 6 μήνες.

- Τα συμβούλια Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Αντιπάρου, από 
7μελή γίνονται 5μελή. Ως μέλη στις επιτροπές από το Δήμο Αντιπάρου, ορίζεται 
στην Α/θμια, ο κ. Ιωάννης Τριαντάφυλλος του Αρτεμίου και στη Β/θμια, ο κ. Νικ. 
Σταθερός του Βασιλείου.

-Στο Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάρου-Αντιπάρου, από το δήμο Αντι-
πάρου ορίστηκαν ως μέλη του διοικητικού συμβουλίου οι: Παλαιολόγος Δαμιανός, 
Μωράκης Γιώργος (πλειοψηφία) και Παρασκευάς Καπούτσος (μειοψηφία). Αναπλη-
ρωματικοί τους ορίζονται οι: Αναστάσιος Φαρούπος, Ιωάννης Μαούνης (πλειοψη-
φία) και Βιάζη Λίτσα (μειοψηφία).

- Στο διοικητικό συμβούλιο του ΧΥΤΑ Πάρου-Αντιπάρου, ορίστηκε να μετέχει 
από το δήμο Αντιπάρου, ο κ. Αναστάσιος Φαρούπος, με αναπληρωματικό τον κ. Ιω. 
Βασιλόπουλο.

- Ως μέλος του πρωτοβάθμιου συμβουλίου επιθεώρησης θεάτρων - κι-
νηματογράφων - κέντρων διασκέδασης, από το δήμο Αντιπάρου ορίστηκε ο κ. Ιω. 
Βασιλόπουλος, με αναπληρωτή του τον κ. Δαμιανό Παλαιολόγο.

- Εκπρόσωπος του Δήμου Αντιπάρου, στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 
εταιρείας «Αναπτυξιακή εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.», ορίστηκε ο κ. Αναστ. Φα-
ρούπος, με αναπληρωτή του τον κ. Ιω. Βασιλόπουλο.

Ναυτοπρόσκοποι
Από το 1ο Ναυτοπροσκοπικό σύστημα Πά-

ρου, που εδρεύει στις Λεύκες, έγινε γνωστό 
ότι θα πραγματοποιηθούν στην Εστία του 1ου 
Συστήματος Ν/Π Πάρου (στις Λεύκες, στην εί-
σοδο του χωριού), οι εγγραφές τις ημερομηνί-
ες: 27 και 30 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρες από 
18:00 έως 21:00.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση: «[…[ η έναρ-
ξη των συγκεντρώσεων θα γίνει το Σαββατο-
κύριακο 4 και 5 Οκτωβρίου 2014. Ο ετήσιος 
αγιασμός θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2014 στις 11:00 στην 
Εστία του 1ου Συστήματος Ν/Π Πάρου στις Λεύκες. Το χρηματικό ποσό για την 
εγγραφή - συνδρομή νέων και παλαιών ανήλικων μελών ανέρχεται στα 25 ευρώ.

Την ημέρα της εγγραφής πρέπει να καταβληθεί το ποσό των 25 ευρώ, που αφο-
ρά την εγγραφή των μελών και για όσους δεν είναι δυνατόν, υπάρχει η δυνατότη-
τα να καταβληθεί έως 31/10/2014. Πέραν της παραπάνω ημερομηνίας για όποιο 
μέλος δεν έχει καταβληθεί η εγγραφή υπάρχει κώλυμα συμμετοχής του στις προ-
σκοπικές δράσεις. Να επισημανθεί ότι με το ποσό αυτό καλύπτεται η ασφάλεια του 
παιδιού κατά την διάρκεια των προσκοπικών δράσεων. Τα προσκοπικά τμήματα θα 
λειτουργήσουν ως εξής:

1. Αγέλη Λυκοπούλων: Συγκέντρωση κάθε Σάββατο, από τις 16:30 έως 18.00 
στην Εστία του 1ου Συστήματος Ν/Π Πάρου στις Λεύκες.

2. Ομάδα Προσκόπων: Συγκέντρωση κάθε Σάββατο, από τις 18.00 έως 19.30 
στην Εστία του 1ου Συστήματος Ν/Π. Πάρου στις Λεύκες.

3. Κοινότητα Ανιχνευτών: Για παιδιά από Α’ Λυκείου μέχρι και Γ’ Λυκείου, σύνοδο 
κάθε Κυριακή στις 18:00, στην Εστία του 1ου Συστήματος Ν/Π Πάρου στις Λεύκες.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να καλείτε στα τηλ.: 6975 
548722 Ηλίας Στέλλας και 6977 220693 Αριστέα Λουκή».
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Μεγάλο κίνδυνο λόγω της υποστελέχωσης που υπάρχει, αντιμετωπίζει ο Δήμος 
Αντιπάρου, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά κατά την πρώτη ουσιαστικά συνεδρία-
ση του δημοτικού συμβουλίου, που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή 
19 Σεπτεμβρίου στην αίθουσα «Καλουδά».

Ο δήμαρχος, κ. Αναστάσιος Φαρούπος, ενώπιον του δημοτικού συμβουλίου και 
ενός πραγματικά μεγάλου αριθμού κατοίκων του νησιού, ξεκίνησε την τοποθέτησή 
του λέγοντας:

«Τέλος του μήνα, αρχές του επόμενου θα κάνουμε μία λαϊκή συνέλευση. Εκεί να 
συζητήσουμε διεξοδικά όλα τα προβλήματα που έχουμε και πρέπει να λύσουμε. 
Υπάρχει έλλειψη προσωπικού και υποστελέχωση. Τα ενταγμένα προγράμματα 
καρκινοβατούν και κινδυνεύουν με απένταξη. Μην τα πολυλογώ, βρήκαμε 
μία χάλια κατάσταση. Ζητώ απ’ όλους τους δημοτικούς συμβούλους να δώσουν 
όλες τους τις δυνάμεις γιατί ο Δήμος βρίσκεται σε κίνδυνο».

Κοινότητα Αντιπάρου…
Ο κ. Φαρούπος, θέλοντας να αποδείξει την προχειρότητα που αντιμετωπιζόντου-

σαν διάφορα θέματα από την προηγούμενη δημοτική αρχή είπε:
«Ενδεικτικά θα σας πω ότι πήγα να στείλω ένα φαξ την πρώτη ημέρα και είδα ότι 

το αποδεικτικό έγραφε «Κοινότητα Αντιπάρου». Σκέφθηκα ότι με το φαξ το δικό 
μας που πηγαίνει σε τόσες υπηρεσίες, θα γελούσαν όλοι μαζί μας. Τι άλλο 
να σας πω; Θα τα πούμε τα υπόλοιπα στη λαϊκή συνέλευση. Αυτός είναι ο λόγος 
που ζητώ την ανοχή σας και τη βοήθειά σας. Αυτά ζητώ και από τον κόσμο…».

Η υποστελέχωση
Ο δήμαρχος Αντιπάρου, στη συνέχεια έκανε αναφορά σε επιστολές που έχει στεί-

λει στις αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου αυτές να προσπαθήσουν να δώσουν άμε-

ση λύση.
Ο κ. Φαρούπος είπε: «Κάναμε δύο επιστολές. Μία προς τον κ. Ντινόπουλο, που 

την κοινοποιήσαμε στο υπουργείο διοικητικής μεταρρύθμισης, στο υπουργείο ερ-
γασίας, στην αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου, στον Περιφερειάρχη Ν. Αιγαίου, 
στον αντιπεριφερειάρχη κλπ. 

Σ’ αυτή την επιστολή περιγράψαμε τον κίνδυνο που υπάρχει για το δήμο μας 
μετά την εφαρμογή του μέτρου της ενδοδημοτικής κινητικότητας. Σας διαβάζω 
ενδεικτικά τμήματα της επιστολής: «Ο δήμος μας, ήδη υποστελεχωμένος, μετά 
την εφαρμογή της ενδοδημοτικής κινητικότητας, θα μείνει χωρίς κανέναν 
υπάλληλο στην οικονομική και τεχνική υπηρεσία, με αποτέλεσμα να είναι 
αδύνατη η λειτουργία του. Δεδομένο της νέας κατάστασης που διαμορφώνεται 
θα παρακαλέσω για τις άμεσες ενέργειές σας ώστε να προβείτε στην υποχρεωτική 
μετακίνηση δύο τουλάχιστον υπαλλήλων αντίστοιχης ειδικότητας, έτσι ώστε να 
συνεχιστεί η λειτουργία του δήμου μας, έως ότου καλυφθούν και οι υπόλοιπες κε-
νές θέσεις του Οργανισμού εσωτερικής λειτουργίας, τις οποίες θα προκηρύξουμε 
άμεσα». 

Ο κ. Φαρούπος στη συνέχεια είπε προς τους δημοτικούς συμβούλους: «Γι’ αυτό 
το λόγο συνάδελφοι έχουμε βάλει σήμερα θέμα για να καλύψουμε τις θέσεις του 
Οργανισμού του Δήμου μας». Οι θέσεις για τις οποίες αφού εγκριθούν πρώτα από 
τις αρμόδιες υπηρεσίες είναι οκτώ.

«Ταφόπλακα»
Ο κ. Φαρούπος, στη συνέχεια της συνεδρίασης έριξε τα πυρά του κατά του πρ. 

δημάρχου, κ. Γ. Λεβεντάκη, τον οποίο κατηγόρησε ευθέως ότι με τις ενέργειές του 
άφησε «γυμνό» το Δήμο από προσωπικό.

Ο κ. Αναστ. Φαρούπος είπε: «Ο κ. Λεβεντάκης, λίγο προτού φύγει, έβαλε την 
υπογραφή του και φεύγει η Κυριακή Φαρούπου, που είναι στην ταμιακή υπηρεσία 

Υποστελέχωση - έλλειψη προσωπικού 

Σε κίνδυνο ο Δήμος Αντιπάρου 
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και ο κ. Τσολάκης, που είναι στην τεχνική 
υπηρεσία. 

Όπως καταλαβαίνετε δεν θα μπορού-
με να αλλάξουμε ούτε μία λάμπα. Όχι να 
πληρώσουμε ή να κάνουμε κάτι άλλο… 
Δηλαδή, μας έβαλε την ταφόπλακα 
(Λεβεντάκης), να το πω έτσι απλά. 
Ούτε καν είχε ενημερώσει κανέναν και 
από τύχη το μάθαμε. Από τύχη… Έτσι, 
κάναμε αυτή την κίνηση (επιστολές) και 
άλλες πολλές».

Κανονισμός
Ο δήμος Αντιπάρου, όλα αυτά τα χρό-

νια που υφίσταται ως Καλλικρατικός δή-
μος, λειτουργούσε δίχως κανονισμό λει-
τουργίας δημοτικού συμβουλίου.

Ο κ. Φαρούπος, είπε για το θέμα: «Μέ-
χρι τώρα στο δήμο δεν υπήρχε κανένας 
κανονισμός. Έτσι, π.χ. για την ύδρευση 
δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, γιατί 
πολύ απλά δεν υπάρχει κανονισμός. Γι’ 
αυτό στα επόμενα συμβούλια η ψήφιση 
του κανονισμού είναι άμεση προτεραιό-
τητα».

Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου 
Αντιπάρου, κ. Σωτ. Σκούρτης, παρουσίασε 
τον υπό ψήφιση κανονισμό λειτουργίας, 
στον οποίο θα γίνουν διάφορες τροπο-
ποιήσεις ύστερα από διαβούλευση. Ο κα-
νονισμός ξεκινάει γράφοντας:

«Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει 
για όλα τα θέματα αρμοδιότητας του Δή-
μου, που δεν ανήκουν ρητά στις αρμο-
διότητες της Οικονομικής Επιτροπής και 
του Δημάρχου και ιδιαίτερα στους τομείς 
της Ανάπτυξης, του Περιβάλλοντος, της 
Ποιότητας ζωής και Εύρυθμης λειτουρ-
γίας των Πόλεων και Οικισμών, της Απα-
σχόλησης, της Κοινωνικής Προστασίας 
και Αλληλεγγύης, της Παιδείας, Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού και της Πολιτικής 
Προστασίας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο συζητεί επί θε-
μάτων που σχετίζονται γενικότερα με τη 
διοίκηση του Δήμου, την οικονομική του 
πορεία και την εν γένει λειτουργία των 
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των επιχειρήσεων και δίνει κατευθύν-
σεις προς τα υπόλοιπα όργανα του δήμου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο:
Διευθύνει και ρυθμίζει όλες τις τοπικές υποθέσεις σύμφωνα με τις αρχές της επι-

κουρικότητας και της εγγύτητας, με στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη συ-
νεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας

Ασκεί τις αρμοδιότητές του σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των νόμων, των 
κανονιστικών διατάξεων της διοίκησης και των κανονιστικών διατάξεων που θε-
σπίζει το ίδιο».

Σε ότι αφορά τις συνεδριάσεις του ο κανονισμός λειτουργίας αναφέρει:
«Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου 

του, στην οποία αναφέρονται ο τόπος, ο χρόνος και τα θέματα της ημερήσιας δι-
άταξης, ως εξής:

α) Μία φορά το μήνα υποχρεωτικά, ακόμα και αν δεν υπάρχουν θέματα για συ-
ζήτηση.

β) Όποτε το ζητήσει ο Δήμαρχος.
γ) Όποτε το ζητήσει η Οικονομική Επιτροπή, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και η 

Εκτελεστική Επιτροπή.
δ) Όποτε το ζητήσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των 

μελών του συμβουλίου με γραπτή αίτηση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα που 
θα συζητηθούν. Αν κατά τον υπολογισμό του 1/3 προκύπτει δεκαδικός αριθμός, 
αυτό στρογγυλοποιείται στην αμέσως μεγαλύτερη μονάδα, εφόσον πρόκειται για 
υποδιαίρεση μεγαλύτερη του ημίσεως (0,5). Τα θέματα εισηγείται ένας εκ των Δη-
μοτικών Συμβούλων που υπέβαλαν την αίτηση.

ε) Όποτε το ζητήσει το σύνολο των συμβούλων της μειοψηφίας με γραπτή αίτη-
ση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν. Τα θέματα εισηγείται 
ένας εκ των Δημοτικών Συμβούλων που υπέβαλαν την αίτηση».

Για τα πρακτικά του δημοτικού συμβουλίου Αντιπάρου, αναφέρεται στον κανονι-
σμό:

«1. Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως και στην περίπτωση μα-
ταίωσής της, τηρούνται πρακτικά με ευθύνη του Γραμματέα του Δημοτικού Συμ-
βουλίου και του δημοτικού υπαλλήλου «πρακτικογράφου» που έχει οριστεί για το 

σκοπό αυτό. Στα πρακτικά καταχωρού-
νται οι συζητήσεις, οι ψηφοφορίες, οι 
αποφάσεις και οι μειοψηφούσες γνώμες 
για κάθε θέμα.

2. Τα πρακτικά καταρτίζονται με τη 
βοήθεια μαγνητοφωνικής συσκευής ή 
«βίντεο» ή με κάθε άλλο πρόσφορο ηλε-
κτρονικό μέσο. Ο εκτελών χρέη «πρακτι-
κογράφου» δημοτικός υπάλληλος τηρεί 
παράλληλα και πρόχειρα συνοπτικά πρα-
κτικά, με ευθύνη του Γραμματέα του Δη-
μοτικού Συμβουλίου. Τα απομαγνητοφω-
νημένα ή απομαγνητοσκοπημένα κείμενα 
μεταφέρονται, άμεσα, σε φύλλα χαρτιού, 
αφού πρώτα έχουν αριθμηθεί και μονο-
γραφηθεί από τον Πρόεδρο του Δημοτι-
κού Συμβουλίου.

Στο τέλος του χρόνου βιβλιοδετούνται 
με ευθύνη του Προέδρου και του Γραμ-
ματέα του Δημοτικού Συμβουλίου. Αν σε 
κάποια συνεδρίαση δεν είναι δυνατή η 
χρήση μαγνητοφωνικής συσκευής ή «βί-
ντεο», τα πρόχειρα πρακτικά που τηρού-
νται, αντιγράφονται σε φύλλα χαρτιού, 
μονογράφονται από τον Πρόεδρο και 
αριθμούνται, με τρόπο ώστε η αρίθμησή 
τους να αποτελεί συνέχεια της αρίθμη-
σης των απομαγνητοφωνημένων ή απο-
μαγνητοσκοπημένων κειμένων και βιβλι-
οδετούνται μαζί με αυτά. Τα πρόχειρα 
και τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά 
υπογράφονται από όλα τα μέλη που με-
τέχουν στη συνεδρίαση. Η άρνηση υπο-
γραφής και η αιτία της αναφέρονται στα 
πρακτικά. Η μη υπογραφή των πρακτικών 
δεν επηρεάζει το κύρος της απόφασης.

3. Τα πρακτικά της κάθε συνεδρίασης, 
όπως και κάθε απόφαση, παίρνουν αύ-
ξοντα αριθμό. Κάθε χρόνο αρχίζει νέα 
αρίθμησή τους.

4. Οποιοσδήποτε Δημοτικός Σύμβου-
λος ζητήσει, μπορεί να λάβει αντίγραφα 

των πρακτικών ή να λάβει πλήρη γνώση αυτών, στην περίπτωση που είναι δυσχε-
ρής η έκδοση αντιγράφων».

Σημαντικά

Άλλα σημαντικά θέματα που αναφέρονται στο νέο κανονισμό λειτουργίας που θα 
ψηφισθεί, είναι τα ακόλουθα:

«- Με ευθύνη του Δημοτικού Συμβουλίου:
- καταρτίζεται Χάρτα, στην οποία καταγράφεται το πλαίσιο των δικαιωμάτων και 

των υποχρεώσεων που έχουν οι δημότες και οι κάτοικοι στο πλαίσιο λειτουργίας 
του δήμου και των υπηρεσιών που παρέχονται. Η Χάρτα με ευθύνη του Προέδρου 
αναρτάται στους χώρους των υπηρεσιών του δήμου και στην ιστοσελίδα του δή-
μου.

- συντάσσονται οδηγοί του δημότη, στους οποίους περιγράφονται η διαδικασία, 
οι όροι και οι προϋποθέσεις παροχής των υπηρεσιών τους (πχ για την καθαριότη-
τα, την παιδική προστασία, τον πολιτισμό κλπ).

- οργανώνονται ομάδες εθελοντισμού για πρωτοβουλίες και δράσεις που λαμ-
βάνει ο δήμος.

Το δημοτικό συμβούλιο:
- ενθαρρύνει με συγκεκριμένα μέτρα τη συμμετοχή των πολιτών στην έρευνα, 

τον εντοπισμό, την καταγραφή και την επίλυση των τοπικών προβλημάτων και 
αναγκών και μεριμνά για τη διαρκή βελτίωση της διαφάνειας της δράσης του και 
την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής.

- διασφαλίζει με τις αποφάσεις που λαμβάνει το δικαίωμα πρόσβασης στις πα-
ρεχόμενες από το δήμο υπηρεσίες όλων των κατοίκων, ανεξαρτήτως εθνικότητας, 
θρησκείας, φύλου, γλώσσας, φυλετικής ή κοινωνικής ομάδας στην οποία ανήκουν.

- διαβουλεύεται με τους συλλογικούς κοινωνικούς φορείς και τις ενδιαφερόμε-
νες ομάδες πληθυσμού τόσο κατά την προεργασία εκπόνησης των προγραμμάτων 
δράσης και των κανονιστικών πράξεων, όσο και κατά τη λήψη αποφάσεων γενικού 
ενδιαφέροντος».

Πρώτο θέμα | 9



Φωνή της Πάρου | Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 201410 | Απόψεις | Ειδήσεις

συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Συγγνώμη, 
αλλά…

Ο Αριστοτέλης έλεγε ότι «η μνήμη είναι η 
γραφή της ψυχής». Εδώ στα νησιά μας ή μνήμη 
δεν έχουμε ή δεν ξέρουμε να γράφουμε… Προφα-
νώς λοιπόν κάποιοι ξεχνούνε στα νησιά μας ότι τα 
περισσότερα απ’ όσα έχουμε πάθει στον τόπο μας, 
τα «οφείλουμε» σε όλους εκείνους που δήλωναν 
με καθημερινή επωδό:  «εγώ δεν είμαι επαγγελ-
ματίας πολιτικός». 

Δηλαδή, κάποιοι που ασχολούνται σε καθημερι-
νή βάση με τα κοινά του τόπου, επιμένουν για να 
μην έχουν πολιτική φθορά (τόσο πολιτικοποιημέ-
νοι είναι επί της ουσίας), να λένε ότι ασχολούνται 
με τα δικά μου και τα δικά σας προβλήματα με 
ερασιτεχνισμό!

Συγγνώμη τώρα, αλλά όποιος είναι «ερασιτέ-
χνης» πολιτικός να πάει στο σύλλογο του χωριού 
του και να ασχολείσαι με το πανηγύρι που γίνεται 
κάθε χρόνο. Ή ακόμα καλύτερα κύριε/α «ερασιτέ-
χνη» πολιτικέ του τόπου, να πας στο σπίτι σου και 
όταν έχεις καιρό πάρε με τηλέφωνο να συζητούμε 
για την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού!

Τι εννοώ όμως, για να μην υπάρξει παρεξήγη-
ση; Οι δήμοι των νησιών μας (Πάρος, Αντίπαρος), 
δεν είναι πλέον (και ευτυχώς), οι Κοινότητες που 
ήταν άλλες εποχές. Δεν έχουμε κάποιο γραφείο 
με κάποια γραμματέα που απλά διεκπεραιώνει 
την αλληλογραφία. Τα πράγματα έχουν αλλάξει. 
Όποιος θέλει να ασχοληθεί με τα κοινά του τόπου 
του πρέπει να έχει τις απαιτούμενες γνώσεις και 
βέβαια το χρόνο.

Ο «Καλλικράτης» άλλαξε τα πάντα στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση και πλέον οι Δήμοι αποφασίζουν για 
πολλά πράγματα της ζωής μας και της καθημερι-
νότητάς μας.

Συγχωρέστε με για το οξύ του ύφους γραψίμα-
τος μου σήμερα, αλλά ΕΛΕΟΣ. Δεν μιλάμε για το 
πως θα τσιμεντάρουμε το βόλτο στη γειτονιά μας 
και το γιατί ο γείτονάς μας βάζει δυνατά τη μου-
σική το μεσημέρι και πρέπει να του κάνει σύσταση 
ο Δήμος. Λέμε ότι πλέον έχουν αλλάξει όλα τόσο 
πολύ γύρω μας που χρειαζόμαστε ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ 
και όχι «μου μένει και εμένα μία ώρα τη μέρα, πώς 
μπορώ να βοηθήσω;». Έτσι, είναι πια τα πράγματα.

Το έχω ξαναγράψει και έχω γίνει κακός. Δεν με 
ενδιαφέρει, το ξαναγράφω και ας μου απαντήσετε 
εσείς. Η ερώτησή μου είναι απλή. Πόσοι εκ των 
σημερινών δημοτικών συμβούλων γνωρίζουν να 
κάνουν μία απλή ανάγνωση ενός ισολογισμού του 
Δήμου;

Λίγα λόγια και καλά λοιπόν. Ο Δήμος δεν είναι 
ακόμα μία ευκαιρία για ένα δεύτερο μεροκάματο 
(μην σας ξενίζει η λέξη). Στο Δήμο χρειαζόμαστε 
γνώστες του αντικειμένου και προπαντός ανθρώ-
πους σύγχρονους και «μπασμένους» στα κόλπα. 
Δεν είναι οι έμμισθες θέσεις για φωτογραφίες και 
φρου-φρου αρώματα. Όποιος έχει αυτή την άπο-
ψη ας πάει στο σπίτι του!

Επίσκεψη Κωβαίου, 
στο Α.Τ. Πάρου

Ο δήμαρχος Πάρου, κ. Μάρκος Κωβαίος, 
επισκέφθηκε την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου, το 
Αστυνομικό Τμήμα Πάρου, όπου συναντήθηκε 
με τον Υπαστυνόμο Α’, κ. Γιάννη Αντωνόπουλο, 
ο οποίος εκτελεί χρέη διοικητού.

Κατά την επίσκεψη ο κ. Κωβαίος έθεσε θέμα-
τα που αφορούν την ασφάλεια και  προστασία 
των πολιτών καθώς και τη ρύθμιση της κυ-
κλοφορίας και ενημερώθηκε σχετικώς. Η συ-
νάντηση έκλεισε με αμοιβαίες δηλώσεις εντα-
τικοποίησης και διεύρυνσης της συνεργασίας 
αστυνομίας και Δήμου.

Μετά το τέλος της επίσκεψης ο δήμαρχος 
Πάρου, κ. Μ. Κωβαίος προέβη στην ακόλουθη 
δήλωση: «Η ασφάλεια των συνδημοτών μας και η εύρυθμη λειτουργία του νησιού είναι για εμάς θέματα πρώ-
τιστης προτεραιότητας».

Τοποθετήσεις με ερωτηματικά
Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης 23/9 η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Πάρου, με κύρια θέ-

ματα τη στελέχωση διαφόρων φορέων του νησιού μας. Για το Λιμενικό Ταμείο ψηφίστηκαν κατά πλειοψηφία 
οι παρακάτω:

Πρόεδρος: Στ. Καραχάλιος, με αναπληρωτή του τον κ. Γ. Πούλιο.
Α/πρόεδρος: Μαν. Μαλαματένιος, με αναπληρωτή του τον κ. Θεοδ. Ντόμπρη.
Μέλη: Αγγ. Πατέλης, Δώρα Σαρρή, με αναπληρωτές τους κ.κ. Θ. Οικονόμου και Πούλιο Κων/νο.
Από πλευράς μειοψηφίας ψηφίστηκε ο κ. Χρ. Βλαχογιάννης, με αναπληρωτή του τον κ. Δ. Αντιπαριώτη.
Σημειώνουμε ότι αρχικά στα τακτικά μέλη του ΔΣ του Λιμενικού Ταμείου, είχε προταθεί από τον κ. Κωβαίο, ο 

κ. Λ. Μικές. Μετά τη γνωστοποίηση Βλαχογιάννη, ότι σύμφωνα με το νόμο 2839/2000, που απαιτεί το 1/3 των 
μελών να είναι γυναίκες, ο κ. Κωβαίος άλλαξε το ένα μέλος (Λ. Μικές με  Δ. Σαρρή). Όμως, στη συνέχεια, ο κ. 
Κωβαίος, δεν πρότεινε και κάποια άλλη γυναίκα για το ΔΣ (δεν είναι απαραίτητο να είναι δημοτική σύμβουλος) 
και είπε ότι θα περιμένει την απάντηση από την Περιφέρεια. Αυτός ήταν και ο λόγος που δεν ψήφισε τους προτα-
θέντες ο σύμβουλος της πλειοψηφίας, κ. Χαρ. Μαλινδρέτος, που όπως είπε: «η πρόταση αυτή θα γυρίσει πίσω».

Πάντως, ο Νόμος 2839/2000 είναι σαφής σε ό,τι αφορά τις ρυθμίσεις θεμάτων της γενικής γραμματείας ισό-
τητας. Συγκεκριμένα στο 196ο φ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (12/9/2000), γράφεται ολοκάθαρα:

«1. α) Σε κάθε υπηρεσιακό συμβούλιο των δημοσίων υπηρεσιών, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α., ο αριθμός των 
οριζομένων από τη Διοίκηση μελών κάθε φύλου ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το 1 /3 των οριζομέ-
νων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εφόσον στην οικεία υπηρεσία υπηρετεί επαρκής αριθμός υπαλλήλων 
που συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις για ορισμό και εφόσον τα μέλη που ορίζονται είναι πάνω από ένα 
(1). Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραια μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με 
μισό της μονάδας και άνω.

β) Στις περιπτώσεις διορισμού ή υποδείξεως από το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α., μελών διοικητικών 
συμβουλίων ή άλλων συλλογικών οργάνων διοίκησης Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ., ο αριθμός των διοριζομένων ή υπο-
δεικνυομένων προσώπων κάθε φύλου ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το 1 /3 των διοριζομένων ή 
υποδεικνυομένων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εφόσον τα μέλη που διορίζονται ή υποδεικνύονται είναι 
πάνω από ένα (1). Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλά-
σμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω».

Όμως θέμα προέκυψε και στη σύνθεση του ΔΣ της ΔΕΥΑΠ. Ο κ. Μ. Κωβαίος, πρότεινε στο σώμα -από την 
πλειοψηφία- τους εξής συμπολίτες μας για την εκπροσώπηση στη ΔΕΥΑΠ.

Πρόεδρος: Βατίστας Ρούσσος, με αναπληρωτή του τον κ. Πέτρο Ρούσσο.
Α/πρόεδρος: Γεωργ. Τριπολιτσιώτης, με αναπληρωτή του τον κ. Μαν. Μαλαματένιο.
Μέλη: Παν. Μιχαλάτο, Δώρα Σαρρή, Στρ. Χριστόφορο, με αναπληρωτές τους: Κων/νο Πούλιο, Αθ. Παντελαίο 

και Ροπαΐτου Μαργαρίτα.
Η μειοψηφία πρότεινε τον κ. Μηνά Καλακώνα, με αναπληρωτή του τον κ. Αγγ. Άγουρο.
Εκπρόσωπος των εργαζομένων θα είναι ο κ. Ιω. Κοντός, με αναπληρωτή του τον κ. Ελ. Φωτίου.
Σημειώνουμε πως η παράταξη Χρ. Βλαχογιάννη, αρνήθηκε να δώσει ψήφο εμπιστοσύνης σ’ ένα μέλος της πλει-

οψηφίας, αφού όπως κατήγγειλε σύμφωνα με την απόφαση 103/2010, του έχει επιβληθεί πρόστιμο για παράνο-
μη σύνδεση. Ο κ. Μάρκος Κωβαίος, δεσμεύτηκε πως αν η καταγγελία Βλαχογιάννη ισχύει, τότε θα γίνει αλλαγή 
του μέλους του ΔΣ. Πάντως ο κ. Βλαχογιάννης κρατούσε την απόφαση και την επέδειξε σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Για το θέμα ο Νόμος «Καλλικράτης», άρθρο 15 γράφει: «Ασυμβίβαστο εξαιτίας οφειλών
1. Δεν μπορούν να είναι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι δημοτικής ή τοπικής κοινότητας και εκ-

πρόσωποι των τοπικών κοινοτήτων εκείνοι που είναι, από οποιαδήποτε αιτία, οφειλέτες του δήμου, των νομικών 
προσώπων δημοσίου δικαίου του δήμου, καθώς και της δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης και αποχέτευσής του 
(Δ.Ε.Υ.Α.) και των δημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεών του».

Τέλος, στο ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας, Πρόνοιας και Αλληλεγγύης, πρόεδρος -κατά πλειοψηφία- 
τοποθετήθηκε ο κ. Λεοντής Μικές, με αναπληρωτή του τον κ. Αγγ. Πατέλη. Αντιπρόεδρος ο κ. Μαν. Μαλαματένιος, 
με αναπληρωτή του τον κ. Στ. Καραχάλιο, και μέλη την κ. Α. Κάγκανη και τον κ. Ν. Σαρρή, με αναπληρωτές τους 
την κ. Ειρ. Ρούσσου και τον κ. Αλ. Γκόκα.
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Κενά στα σχολεία
Αρκετά λειτουργικά κενά εκπαιδευτικών υπάρχουν στα σχολεία Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης και υπολογίζονται ότι τα 500 απ’ αυτά είναι στην Περιφέρεια Νοτίου 
Αιγαίου (Δωδεκάνησα-Κυκλάδες). Παρόμοια κατάσταση επικρατεί και στη Δευτερο-
βάθμια εκπαίδευση, όπου υπάρχουν 300 κενά στα νησιά μας.

Σε ανακοίνωσή του ο Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου και Πρόεδρος 
της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, κ. Χαρ. Κόκκινος, υποστηρίζει ότι «ο κ. 
Λοβέρδος και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, εμμένει σε διαπιστώσεις 
και σε επικοινωνιακά τρικ και δεν δίνει λύσεις. Απαιτούνται άμεσα μόνιμοι διορι-
σμοί στην εκπαίδευση, όπου δεν τηρείται ούτε η συμφωνία με τους δανειστές, 
δηλαδή μια πρόσληψη για κάθε δέκα αποχωρήσεις».

Η Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου
Για το ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς, ανάλογη ανακοίνωση εξέδωσε και η 

Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου. Στην ανακοίνωσή του ο τοπικός δημοτικός συνδυασμός 
σημειώνει:

«Μια ακόμα σχολική χρονιά ξεκίνησε αποκαλύπτοντας τα «επιτεύγματα» της κυ-
βερνητικής πολιτικής που τσακίζει το δικαίωμα της νέας γενιάς στη μόρφωση. 
Ξεκινά και στη Πάρο μια νέα σχολική χρονιά: 

- Με ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς, τμήματα 25 - 27 παιδιών, συρρίκνωση των 
ολοήμερων τμημάτων

- Με έλλειψη απαραίτητων κτιριακών υποδομών και ακατάλληλα μισθωμένα κτί-
ρια σε άθλια κατάσταση

- Με ασυντήρητα σχολικά κτίρια που καταρρέουν
- Με ανυπαρξία χώρων άθλησης και πολλαπλών δραστηριοτήτων ή ανυπαρξία 

συντήρησης των υπαρχόντων.
Κοντά σε αυτά:
Αδυναμία κάλυψης των πραγματικών λειτουργικών δαπανών των σχολείων και 

γονείς που για μια ακόμα φορά θα κληθούν να «βάλουν το χέρι στην τσέπη». Τα 
προβλήματα δεν μπορούν να κρυφτούν. Υπάρχει ένοχος γι’ αυτά: Η πολιτική 
που θέτει την εκπαίδευση στην υπηρεσία της «αγοράς», σε βάρος των πραγμα-
τικών λαϊκών αναγκών και των τεράστιων δυνατοτήτων που δίνουν η ανάπτυξη 
της επιστήμης, της τεχνικής, οι συσσωρευμένες γνώσεις της ανθρωπότητας. Η 
απάντηση για την άθλια κατάσταση που προβλέπεται, πρέπει και μπορεί 
να είναι άμεση. Το «νέο» σχολείο αποκαλύπτεται και οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές 
και οι γονείς τους δεν έχουν κανένα λόγο να το ανεχτούν. 

Οι αγωνιστικές παρεμβάσεις από γονείς, εκπαιδευτικούς, εργαζόμενους, 
μαθητές που δε συμβιβάζονται μ’ αυτήν την κατάσταση, δείχνουν το δρό-
μο για να κατακτηθεί η Παιδεία που αξίζει στα παιδιά μας».

 

Ψήφισμα
Στις 16/9 το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου, έδωσε στη δημοσιότητα 

ψήφισμα σχετικό με το παραπάνω θέμα, που τα κύρια σημεία του έχουν ως εξής:
«[…] Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις εκπαιδευτικών οργανώσεων και πολιτικής 

Υπουργείου Παιδείας, υπάρχουν πανελλήνια πάνω από 12.000 κενά. Στα Νησιά 
του Νοτίου Αιγαίου οι ελλείψεις εκπαιδευτικών φτάνουν τις 400, 15 ημέρες μετά 
την έναρξη του σχολικού έτους. 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ν. Αιγαίου καλεί την κυβέρνηση με ψήφισμα του 
να πραγματοποιήσει άμεσα μόνιμους διορισμούς ώστε να «κυλήσει» ομαλά η νέα 
σχολική χρονιά. Απαιτείται εγρήγορση και πολιτικές αποφάσεις από την κυβέρνηση 
και τη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και όχι διαπιστώσεις, «μερεμέτια» 
και «μπαλώματα».

Σχολικά κυλικεία
Το Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Δημό-

σιας Υγείας της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, έδωσε στη δημοσιότητα κατάλογο σχετικά 
με τα είδη που επιτρέπονται στα σχολικά κυλικεία.

Σύμφωνα με τον κατάλογο επιτρέπονται τα εξής:
- Φρούτα-Λαχανικά ανάλογα με την εποχή και συσκευασμένα σε ατομική με-

ρίδα.
Αποξηραμένα φρούτα (πχ βερίκοκα, δαμάσκηνα, κλπ) χωρίς προσθήκη ζάχαρης. 

Φυσικός χυμός φρούτων ή και λαχανικών που παρασκευάζεται εντός των κυλικεί-
ων. Δεν επιτρέπεται η προσθήκη σακχάρων. Φρουτοσαλάτα που παρασκευάζεται 
εντός των κυλικείων από φρέσκα, καλά πλυμένα φρούτα εποχής. Δεν επιτρέπεται 
η προσθήκη σακχάρων ή άλλων γλυκαντικών ουσιών. Σαλάτα από φρέσκα, καλά 
πλυμένα λαχανικά που παρασκευάζεται εντός των κυλικείων, χωρίς προσθήκη αλα-
τιού. Επιτρέπεται μόνον η προσθήκη ελαιολάδου, ξυδιού η λεμονιού. Συσκευασμέ-
νοι φυσικοί χυμοί φρούτων και ομοειδών προϊόντων, χωρίς συντηρητικά και χωρίς 
προσθήκη ζάχαρης.

- Γαλακτοκομικά, Γάλα τυποποιημένο, παστεριωμένο σε ατομική συσκευασία 
έως 500 ml. Σοκολατούχο γάλα με χαμηλά λιπαρά. Γιαούρτι τυποποιημένο (έως 5% 
λιπαρά) χωρίς πρόσθετα σάκχαρα. Ροφήματα από συνδυασμούς φρέσκου γάλακτος 
και φρέσκων φρούτων που θα παρασκευάζονται στο κυλικείο. Δεν επιτρέπεται η 
προσθήκη ζάχαρης. 

Τυριά. Συστήνονται τυριά παραδοσιακά και Ελληνικά Προστατευόμενης Ονομασί-
ας Προέλευσης. 

- Αρτοπαρασκευάσματα. Κουλούρι σησαμένιο ολικής άλεσης. Κριτσίνια ολι-
κής άλεσης πλούσια σε φυτικές ίνες ή λευκά, σε ατομική συσκευασία έως 50 γρ. 
Φρυγανιές ολικής άλεσης πλούσιες σε φυτικές ίνες ή λευκές. Κράκερς ολικής άλε-
σης πλούσια σε φυτικές ίνες ή λευκά. Τα παραπάνω απλά αρτοπαρασκευάσματα 
πρέπει να πληρούν προδιαγραφές, όπως κορεσμένα λιπαρά έως 3%, τράνς λιπαρά 
έως 0,1%, νάτριο έως 0,5%. Μουστοκούλουρα σε ατομική μερίδα και σταφιδό-
ψωμο. Μπισκότα απλά, χωρίς γέμιση, σε ατομική συσκευασία (έως 60γρ). Μπάρα 
δημητριακών ολικής άλεσης σε ατομική μερίδα έως 40γρ. Επιτρέπεται η διάθεση 
τυρόπιτας - πίτας λαχανικών σε ατομικές μερίδες των 120 γρ. και με συγκεκριμένες 
προδιαγραφές, όπως η λιπαρή ύλη για τη ζύμη-φύλλο πρέπει να είναι αποκλειστι-
κά ελαιόλαδο, μαλακή μαργαρίνη ή φυτικά έλαια. Το τυρί που θα χρησιμοποιείται 
στις τυρόπιτες θα πρέπει να αποτελεί τουλάχιστον το 40% του συνολικού βάρους. 
Συστήνονται τυριά παραδοσιακά και Ελληνικά Προστατευόμενης Ονομασίας Προέ-
λευσης. Απαγορεύεται η χρήση τετηγμένων τυριών. Πίτσα με τις παρακάτω προδια-
γραφές: Για τη βάση τα επιτρεπόμενα υλικά είναι αλεύρι, μαγιά, αβγό, γιαούρτι, αλάτι 
και μυρωδικά βότανα. Απαγορεύεται η χρήση ενισχυτικών γεύσης. Για τη γέμιση τα 
επιτρεπόμενα προϊόντα είναι τυρί, τομάτα, πιπεριές, μανιτάρια, κρεμμύδι, καλαμπόκι. 
Δεν επιτρέπεται η χρήση σάλτσας και αλλαντικών.

- Σάντουιτς-τοστ μπορούν να παρασκευάζονται με συνδυασμούς των τροφί-
μων των επόμενων παραγράφων. Μπορούν να είναι τυποποιημένα ή να παρασκευ-
άζονται στον χώρο του κυλικείου αυθημερόν. Επιτρέπεται η χρήση όλων των ειδών 

ψωμιού. Συστήνεται το ψωμί ολικής άλεσης. Δεν επιτρέπεται το μπριος, το κρου-
ασάν ή το πιροσκί. Δεν επιτρέπεται η χρήση άλλων αλλαντικών, εκτός από βραστή 
γαλοπούλα. Λαχανικά όλων των ειδών. Ελιές χωρίς το κουκούτσι και πάστα ελιάς. 
Τυριά (όπως αναφέρονται στην παράγραφο «Γαλακτοκομικά»), αυγό καλά βρασμέ-
νο. Από λιπαρές ύλες επιτρέπεται μόνο το ελαιόλαδο. Επιτρέπεται η παρασκευή 
γλυκών σάντουιτς με συνδυασμό των προαναφερόμενων ψωμιών και ως γέμιση 1 
κουταλιά της σούπας μέλι ή μέλι με ταχίνι.

- Γλυκίσματα. Κρέμα και ρυζόγαλο. Χαλβάς, Παστέλι, Μέλι, όλα σε ατομικές με-
ρίδες των 150γρ. Σοκολάτα υγείας και γάλακτος σε ατομική μερίδα. Δεν επιτρέπεται 
η διάθεση τσιχλών και καραμελών.

- Ξηροί καρποί. Στα κυλικεία των σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επι-
τρέπονται οι ξηροί καρποί όλων των ειδών χωρίς προσθήκη αλατιού ή ζάχαρης σε 
ατομική συσκευασία έως 50 γρ.

- Υγρά τρόφιμα. Εμφιαλωμένο νερό. Στα κυλικεία των σχολείων δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης επιτρέπονται χαμομήλι, φασκόμηλο, τσάι του βουνού, χωρίς 
προσθήκη ζάχαρης ή συνθετικών γλυκαντικών. Καφές μόνο για το προσωπικό. Δεν 
επιτρέπεται η διάθεση αναψυκτικών.

Τέλος, σύμφωνα με την ανακοίνωση: «οι υπεύθυνοι των κυλικείων πρέπει να 
εξασφαλίζουν ότι συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της Εθνικής και Κοινοτικής 
νομοθεσίας. Οι ίδιοι και οι εργαζόμενοι στα σχολικά κυλικεία να είναι εφοδιασμένοι 
με πιστοποιητικά υγείας και να είναι εκπαιδευμένοι στην υγιεινή και ασφάλεια των 
τροφίμων».
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
 & ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN           

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

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

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

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

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ, πωλείται 
παλαιά µονοκατοικία 65 τµ. 
Χρειάζεται µικροεπισκευές 
αλλά µπορεί και να οικοδο-
µηθεί. Τιµή 45.000 €. Τηλ.: 
6972330035

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ       
& ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ             

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

ΕΥΚΑΙΡΙΑ, ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ, πε-
ριοχή Αγ. Γεώργιος,  πωλείται 
οικόπεδο, 1.100 τµ, 300 µέτρα 
από τα θάλασσα. Τηλ.: 210-
3234577, 6947274378

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ                           

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

ΑΛΥΚΗ, ενοικιάζονται δυο 
µονόχωρα διαµερίσµατα, 35 
τµ και 40 τµ, επιπλωµένα, πλή-
ρως εξοπλισµένα, προσφάτως 
ανακαινισµένα, θέα θάλασσα. 
Προτιµούνται δάσκαλοι και 
καθηγητές. Τηλ.: 6945855167

ΠΙΠΕΡΙ – ΠΑΛΙΟΜΥΛΟΣ, 
ενοικιάζεται ή πωλείται 
διαµέρισµα δυάρι, µε θέα θά-
λασσα (150 µέτρα απόσταση), 
400 µέτρα από το κέντρο της 
Νάουσας. Ελεύθερο από 1η 
Οκτωβρίου. Τηλ.: 6946378440 

ΚΡΙΟΣ, ενοικιάζεται διαµέ-
ρισµα 50 τµ, µε αυτόνοµη 
θέρµανση, ελεύθερο πάρ-
κινγκ, απεριόριστη θέα 

και δωρεάν πρόσβαση στο 
internet. Τηλ.: 6932331812  

ΜΑΡΠΗΣΣΑ, ενοικιάζεται δί-
πατη γκαρσονιέρα, 25 τµ, για 
όλο το χρόνο, σε πλατεία, ό-
πισθεν µουσείου Περαντινού. 
Επιπλωµένη, a/c (ψύξη-θέρ-
µανση), parking, 150,00 € /
µήνα. Τηλ.: 6942464971 

ΑΘΗΝΑ (ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥ-
ΡΟΙ-ΙΛΙΟΝ), ενοικιάζεται 
γκαρσονιέρα 25 τµ, ρετιρέ. 
Τηλ.: 6974070483 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται κα-
τάστηµα 21 τµ, κοντά στην 
Εκατονταπυλιανή, στον 
δρόµο προς την κεντρική 
αγορά. Τηλ.: 2284025292, 
6945120247, 6936423098 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται 
γκαρσονιέρα-δυάρι. Τηλ.: 
6972077052 

ΜΑΡΠΗΣΣΑ, στον κεντρικό 
δρόµο, ενοικιάζεται κατάστη-
µα, 125 τµ, 400,00 €. Τηλ.: 
6978126696, 2284042642  

ΑΓΚΑΙΡΙΑ, ενοικιάζεται ή-
συχη µονοκατοικία, 240 τµ, 
πλήρως επιπλωµένη, εξο-
πλισµένη πλήρως µε όλες 
τις ηλεκτρικές συσκευές. Με 
τρία υπνοδωµάτια, τρία µπά-
νια, θέα, κήπος, internet. Τιµή 
600,00 €. Τηλ.: 6932712722 

ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, κα-
τάστηµα ενοικιάζεται (και 
πωλείται η επιχείρηση), 40 τµ. 
Τηλ.: 6974362246 

ΣΟΥΒΛΙΑ, 1 χλµ από Πα-
ροικία, στο δρόµο προς 
αεροδρόµιο, ενοικιάζεται τρι-
άρι διαµέρισµα, επιπλωµένο ή 
µη, αυτόνοµη θέρµανση, air-
condition, µε βεράντες. 100 

µέτρα από θάλασσα, µε θέα 
θάλασσα. Τηλ.: 2284023779, 
6973366992 

ΠΑΡΑΣΠΟΡΟΣ, ενοικι-
άζεται γκαρσονιέρα, µη 
επιπλωµένη 40τµ, 160 ευρώ. 
Τηλ. 6974601331

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΖΗΤΗΣΗ             

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

ΠΩΛΗΤΡΙΑ για φούρνο ζητεί-
ται. Τηλ.: 2284024966

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ       

ΚΟΠΕΛΑ, οµιλών Αγγλικά και 
Ελληνικά, ζητεί εργασία σε 
κατάστηµα ή για καθαρισµούς 
ή για οποιαδήποτε άλλη σχετι-
κή εργασία. Τηλ.: 6949726724 

ΚΥΡΙΑ ζητά εργασία για κα-
θαρισµούς και συντήρηση 
οικιών ή αγροτικές εργασίες 
κλπ. ∆ιαθέτει δίπλωµα οδή-
γησης. Τηλ.: 6972373718 

ΚΟΠΕΛΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α ζη-
τεί εργασία για φροντίδα 
ηλιακιωµένου ή καθαρισµούς 
σπιτιών. Τηλ.: 6971983767, 
2284112024

ΙΤΑΛΙΚΑ. Μαθήµατα οµα-
δικά ή ατοµικά. Ταχύρρυθµα 
σεµινάρια για επαγγελµατίες 
για τον τουρισµό. Προετοιµα-
σία για σπουδές στην Ιταλία. 
Πληρ.: 6974365805

∆ΑΣΚΑΛΑ απόφοι-

τη του Αριστοτελείου 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 
παραδίδει µαθήµατα σε παιδιά 
∆ηµοτικού. Προσιτές τιµές. 
Τηλ. 6974626669 

ΕΛΛΗΝΙ∆Α ΚΥΡΙΑ, ζητεί ερ-
γασία για φροντίδα παιδιών. 
Τηλ.: 6978439474 

ΕΛΛΗΝΙ∆Α ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΟΣ, 
Πτυχιούχος του Παιδαγωγι-
κού Τµήµατος Προσχολικής 
Εκπαίδευσης του Πανεπιστη-
µίου Κρήτης προσφέρεται για 
φύλαξη και δηµιουργική απα-
σχόληση παιδιών καθώς και 
για την µελέτη παιδιών ∆η-
µοτικού. Τηλ.: 6947634226, 
6989672598

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

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

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣ-
ΤΗΜΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΨΥΧΗΣ (εστιατόριο ή 
καφετέρια) πωλείται, στην 
µαρίνα της Νάουσας Πάρου. 
Τηλ.: 6937375269

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ                

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ                  
- ΠΡΟΣΦΟΡΑ                

ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ «ΤΟ ΣΤΕΚΙ 
ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ» στις Σωτήρες, 
ενοικιάζεται. Ή για οποια-
δήποτε άλλη επαγγελµατική 
χρήση. Τηλ.: 6934173780

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ                
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ                  
- ΖΗΤΗΣΗ                

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ ή 
VILLA έως 30 δωµατίων) ζη-
τείται προς ενοικίαση µακράς 
περιόδου. Παρακαλώ στείλ-
τε µου την  πρόταση σας στο 
paros@grecokosmos.pl 

∆ΙΑΦΟΡΑ               

 VW TRASPORTER πωλείται, 
µοντέλο 2007, Τ5, πετρέλαιο, 
2000 κυβικά, 5θυρο, ηλεκτρι-
κά παράθυρα, air-condition. 
Σε άριστη κατάσταση, ατρα-
κάριστο. Επίσης, NISSAN 
PICK UP πωλείται, 4Χ4, ηµι-
κάµπινο, 2.400 κυβικά. Τηλ.: 
2284023680, 6944344060  

B.M.W. πωλείται, 1766 κυ-
βικά, µοντέλο ’84, χρώµα 
πράσινο. Καλά συντηρηµένο. 
Τιµή 2.000 ευρώ (συζητήσι-
µη). Τηλ.: 2284023497  
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ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΩΝ

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

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

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

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

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

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 3 ΑΓΓΕΛΙΕΣ = 15€

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

η ηλεκτρονική σελίδα για υποψιασμένους πολίτες

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

διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

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

∆ευτέρα έως Παρασκευή καθηµερινά: 9.00-14.00

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

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

διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

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

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

διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

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

κάθε ηµέρα  08:00-14:00 

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

διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

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

κάθε  ∆ευτέρα 10.00-12.00

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

διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

Στα πλαίσια της εκστρατείας για την πρόληψη, η 
«διάγνωση» εχει την ιδιαίτερη χαρά να προσφέρει 

δωρεάν παιδιατρικό έλεγχο για τα παιδιά την Παρασκευή 
26 Σεπτεµβρίου.

Παρακαλουµε επικοινωνήστε µε τη γραµµατεία του 
πολυιατρείου για ραντεβού.

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

διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

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

Σάββατο 11 Οκτωβρίου 8:00 - 15:00
Σάββατο 18 Οκτωβρίου 8:00 - 15:00

facebook/vanink

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

διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

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

Λητώ, θα κάνει ιατρείο στη «διάγνωση»
Παρασκευή 26 Σεπτεµβρίου από 12.00-17.00
Σάββατο 27 Σεπτεµβρίου από 10.00-14.00
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«Όνειρο ήτανε
δε λησµονήσαµε»

Για 10η συνεχή χρονιά υλοποιήθηκε και φέτος ο θεσμός 
της Μικρασιατικής συνάντησης, με επίκεντρο το Άσπρο 
Χωριό, γνωστό για τις Μικρασιάτικες ρίζες του.

Με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Εθνομάρτυρα 
Χρυσοστόμου Σμύρνης, ο τοπικός πολιτιστικός σύλλογος 
«Ατλαντίς», σε συνεργασία με το μουσικοχορευτικό συ-
γκρότημα και τη χορωδία Νάουσας, οργάνωσαν το διή-
μερο 6-7/9 εκδηλώσεις για τη Μικρά Ασία, φιλοξενώντας 
τη χορωδία του συλλόγου Μάρπησσας και την Ένωση Μι-
κρασιατών Θήβας. 

Το βράδυ στις 6/9 η χορωδία του συλλόγου γυναικών 
Μάρπησσας, ερμήνευσε τραγούδια από την καθημερινή 
ζωή της Μικράς Ασίας. Στις 7/9 στη Θ. λειτουργία ιερούρ-
γησε ο Μητροπολίτης Παροναξίας, κ. Καλλίνικος, ενώ το 
βράδυ παρουσιάστηκε μια πανδαισία μουσικής, χορών, και 
τραγουδιών της Μικρασίας, της Ρούμελης, και της Πάρου.
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Πρωτάθλημα 
κολύμβησης 
ΑΟΠ

Το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2014 πραγματοποιή-
θηκε το 2ο εσωτερικό πρωτάθλημα κολύμβησης του 
ΑΟΠ. Οι 80 αθλητές και αθλήτριες που έλαβαν μέρος 
και κολύμπησαν στη πισίνα του κάμπινγκ της Σάντα 
Μαρία, προσέφεραν ωραίο θέαμα με αμείωτο ενδι-
αφέρον. 

Σ’ ένα εορταστικό κλίμα και μετά την επίδειξη από 
την αγωνιστική ομάδα όλων των στυλ κολύμβησης 
ακολούθησαν οι απονομές των μεταλλίων στους 3 
πρώτους αθλητές-τριες κάθε κατηγορίας. Επίσης δό-
θηκαν έπαινοι σε όλους τους συμμετέχοντες. 

Σε σχετική ανακοίνωση του ΑΟΠ γράφεται: «[…] 
Ευχαριστούμε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν, τους 
γονείς και τους προπονητές μας ΚΑΡΟΛΟ ΜΟΝΟΡΙ, 
ΟΡΕΣΤΗ ΧΑΡΑΧΟΥΣΗ & ΝΕΣΤΩΡΑ ΓΚΙΚΑ. Συγχαρη-
τήρια και πολλές ευχές για ότι καλύτερο σε όλους! 
Όμως οι προπονήσεις δεν σταμάτησαν. Το καλοκαίρι 
για την κολύμβηση δεν τελείωσε… Συνεχίζουμε με τα 
τμήματα μαραθώνιας κολύμβησης και ανοιχτής θά-
λασσας! Σας περιμένουμε».

Τα αποτελέσματα της τελικής κατάταξης ανά κατη-
γορία είναι τα εξής:

Έτος γέννησης 2010

ΑΓΟΡΙΑ ΣΑΝΙΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟ 
1ος ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ ΚΟΠΑΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
2ος ΑΚΑΛΕΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΑΝΙΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟ
1η ΡΑΓΚΟΥΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
2η ΜΕΛΑΝΙΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
3η ΠΑΝΩΡΙΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

ΑΓΟΡΙΑ ΣΚΥΛΑΚΙ 
1ος ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ ΚΟΠΑΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
2ος ΑΚΑΛΕΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΚΥΛΑΚΙ
1η ΡΑΓΚΟΥΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
2η ΜΕΛΑΝΙΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
3η ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ-ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Έτος γέννησης 2009

ΑΓΟΡΙΑ ΣΑΝΙΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟ
1ος ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
2ος ΚΟΝΤΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
3ος ΑΡΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΑΝΙΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟ
1η ΣΑΜΑΛΤΑΝΗ ΑΡΓΥΡΩ

ΑΓΟΡΙΑ ΣΚΥΛΑΚΙ
1ος ΚΟΝΤΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
2ος ΑΡΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3ος ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΚΥΛΑΚΙ
1η ΣΑΜΑΛΤΑΝΗ ΑΡΓΥΡΩ

Έτος γέννησης 2008

ΑΓΟΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟ
1ος ΖΟΥΜΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
2ος ΜΩΡΑΪΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
3ος ΜΕΛΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟ
1η ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ-ΑΝΝΑ
2η ΤΣΑΝΤΑΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
3η ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΑΓΟΡΙΑ ΥΠΤΙΟ
1ος ΜΕΛΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
2ος ΜΩΡΑΪΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
3ος ΖΟΥΜΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΥΠΤΙΟ
1η ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ-ΑΝΝΑ
2η ΤΣΑΝΤΑΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
3η ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

Έτος γέννησης 2007

ΑΓΟΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟ
1ος ΣΚΙΑΔΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
2ος ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
3ος ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟ
1η ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΑΚΩΒΙΝΑ
2η ΖΟΥΜΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
3η ΚΟΝΤΑΞΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΑΓΟΡΙΑ ΥΠΤΙΟ
1ος ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
2ος ΣΚΙΑΔΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
3ος ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΥΠΤΙΟ
1η ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΑΚΩΒΙΝΑ
2η ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΕΛΕΝΗ
3η ΚΟΝΤΑΞΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Έτος γέννησης 2006

ΑΓΟΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟ
1ος ΣΚΙΑΔΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
2ος ΠΡΕΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
3ος ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟ
1η ΚΕΜΠΑΜΠΗ ΜΑΡΙΑ-ΛΥΔΙΑ
2η ΣΙΦΝΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ τ. ΠΑΝ
3η ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ

ΑΓΟΡΙΑ ΥΠΤΙΟ
1ος ΣΚΙΑΔΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 
2ος ΠΡΕΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
3ος ΜΕΛΑΝΙΤΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΥΠΤΙΟ
1η ΚΕΜΠΑΜΠΗ ΜΑΡΙΑ-ΛΥΔΙΑ
2η ΤΣΑΧΠΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
3η ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ

Έτος γέννησης 2005

ΑΓΟΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟ
1ος BROOKS JOSEPH
2ος ΤΣΩΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
3ος ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟ
1η ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΥ ΥΠΑΠΑΝΤΗ 
2η ΤΣΑΧΠΙΝΗ ΜΑΡΙΑ
3η ΑΚΑΛΕΣΤΟΥ ΑΡΣΕΝΙΑ

ΑΓΟΡΙΑ ΥΠΤΙΟ
1ος BROOKS JOSEPH
2ος ΤΣΩΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
3ος ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΥΠΤΙΟ
1η ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΥ ΥΠΑΠΑΝΤΗ
2η ΤΣΑΧΠΙΝΗ ΜΑΡΙΑ
3η ΑΚΑΛΕΣΤΟΥ ΑΡΣΕΝΙΑ

ΑΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΘΙΟ
1ος BROOKS JOSEPH 
2ος ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
3ος ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΠΡΟΣΘΙΟ
1η ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΥ ΥΠΑΠΑΝΤΗ
2η ΤΣΑΧΠΙΝΗ ΜΑΡΙΑ
3η ΑΚΑΛΕΣΤΟΥ ΑΡΣΕΝΙΑ

Έτος γέννησης 2004

ΑΓΟΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟ
1ος ΝΤΑΝΙΕΛ ΦΡΡΟΚΟΥ 
2ος ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 
3ος ΛΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟ
1η ΤΣΑΧΠΙΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΑΓΟΡΙΑ ΥΠΤΙΟ
1ος ΝΤΑΝΙΕΛ ΦΡΡΟΚΟΥ 
2ος ΛΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ     
3ος ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΥΠΤΙΟ
1η ΤΣΑΧΠΙΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΑΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΘΙΟ
1ος ΝΤΑΝΙΕΛ ΦΡΡΟΚΟΥ 
2ος ΛΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3ος ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΠΡΟΣΘΙΟ
1η ΤΣΑΧΠΙΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Έτος γέννησης 2003

ΑΓΟΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟ
1ος ΣΚΙΑΔΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
2ος ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
3ος ΖΩΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟ
1η ΔΟΥΖΑ ΒΙΟΛΕΤΤΑ
2η ΝΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
3η ΡΟΥΣΣΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ

ΑΓΟΡΙΑ ΥΠΤΙΟ
1ος ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
2ος ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
3ος ΣΚΙΑΔΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΥΠΤΙΟ
1η ΔΟΥΖΑ ΒΙΟΛΕΤΤΑ
2η ΚΟΣΥΦΟΛΟΓΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
3η ΝΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΑΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΘΙΟ
1ος ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
2ος ΖΩΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
3ος ΣΚΙΑΔΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΠΡΟΣΘΙΟ
1η ΔΟΥΖΑ ΒΙΟΛΕΤΤΑ
2η ΝΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
3η ΚΟΣΥΦΟΛΟΓΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

ΑΓΟΡΙΑ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ
1ος ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
2ος ΖΩΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
3ος ΣΚΙΑΔΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
3ος ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ
1η ΔΟΥΖΑ ΒΙΟΛΕΤΤΑ
2η ΝΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
3η ΚΟΣΥΦΟΛΟΓΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
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Δίκαια οι «κίτρινοι»

Νηρέας – ΑΟΠ 1-0
Δίκαιη νίκη επί του «αγχωτικού» του αντιπάλου ΑΟΠ, πέτυχε την περασμένη Κυ-

ριακή (21/9), ο Νηρέας, με 1-0 για την πρώτη φάση του κυπέλου ΕΠΣ Κυκλάδων.
Ο αγώνας δεν δρέπει δάφνες ποιότητας και πολύ γρήγορα θα τον ξεχάσουν οι 

200 περίπου φίλαθλοι που παρευρέθηκαν στο γήπεδο των Μαρμάρων. Ο αγώνας 
πραγματοποιήθηκε κάτω από αυξημένη θερμοκρασία για την εποχή, που ταλαιπώ-
ρησε τους ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων.

Ο Νηρέας παρουσιάστηκε στον αγωνιστικό χώρο πιο σοβαρός και έδειχνε ότι οι 
παίκτες ήξεραν τι ζητούσαν μέσα στο γήπεδο. Από την άλλη ο ΑΟΠ –που ήταν φα-
βορί στα χαρτιά- δε δικαιολόγησε τα καλά λόγια που έχουν ακουστεί γι’ αυτόν και 
υπήρχαν στιγμές που «ταλαιπώρησε» την μπάλα.

Η ομάδα της Παροικιάς ξεκίνησε φουριόζα το παιχνίδι και προσπάθησε στο πρώτο 
δεκάλεπτο του αγώνα να αιφνιδιάσει τους Ναουσαίους με τον Κρουσταλλάκη. Ο 
Νηρέας βγήκε δειλά-δειλά στις αντεπιθέσεις μετά το πρώτο τέταρτο του παιχνι-
διού, χάρη ιδιαίτερα του νεοαποκτηθέντα σέντερ φορ του, Κασκούτη, που άφη-
σε εξαιρετικές εντυπώσεις στο επίσημο ντεμπούτο του. Πότε με τον Κασκούτη και 
πότε με το Μετάι, οι Ναουσαί-
οι δημιουργούσαν φάσεις στα 
καρέ του ΑΟΠ. Σε όλο αυτό 
το χρονικό διάστημα του πρώ-
του ημιχρόνου οι παίκτες του 
ΑΟΠ με ανορθόδοξο τρόπο 
προσπαθούσαν να μπουν στην 
περιοχή του Νηρέα. Οι στημέ-
νες φάσεις –που προσπαθού-
σε να αναπτυχθεί ο ΑΟΠ- δεν 
έφεραν κανένα αποτέλεσμα 
και κυρίως κατεδείκνυαν ότι η 
ομάδα δεν είναι ακόμα έτοιμη 
αγωνιστικά για τα επίσημα παι-
χνίδια. Δύο λεπτά πριν τη λήξη 
του πρώτου ημιχρόνου το συ-
νετό παιχνίδι των παικτών του 
Νηρέα έφερε αποτέλεσμα και 
πέτυχε το γκολ της πρόκρισης. 
Ο Νίκας των φιλοξενουμένων 
απέτυχε να διώξει την μπάλα 
στην επίθεση του Νηρέα και ο 
Κορτιάνος που ήταν στη φάση 
έδωσε ασίστ στο Νίνο και ο τελευταίος με ευκολία πέτυχε το 1-0 για την ομάδα του.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο προπονητής του ΑΟΠ, κ. Δ. Τριανταφυλλάκος, προσπάθη-
σε να δώσει μεγαλύτερη ώθηση στην επίθεσή του βάζοντας στον αγώνα τους Δη-
μογιάννη και Γιουρτζίδη. Αυτή η κίνηση του προπονητή της ομάδας της Παροικιάς, 
έδωσε μία φρεσκάδα στους «μπλε» της Πάρου, που δημιούργησαν κάποιες φάσεις 
κυρίως με το Σένκα. Η μεγαλύτερη ευκαιρία για να ισοφαρίσει ο ΑΟΠ ήρθε στο 78ο 
λεπτό, από το βετεράνο Πετρόπουλο, που από πολύ κοντά στην εστία του Νηρέα, 
δεν μπόρεσε να βρει τα δίχτυα και έστειλε την μπάλα ψηλά άουτ. Οι διακοπές στο 
Β’ ημίχρονο ήταν πολλές και οι καθυστερήσεις βόλευαν το Νηρέα, ο οποίος όμως δε 
φάνηκε σε καμία στιγμή να δείχνει ότι ανησυχεί πραγματικά. Το σφύριγμα της λήξης 
του αγώνα από τον κ. Κουζούμη, βρήκε δίκαια στην επόμενη φάση του κυπέλου 
τους «κίτρινους» της Πάρου.

Στη λήξη του αγώνα αποβλήθηκε ο Χατζία του Νηρέα, ενώ δεν έλειψαν οι χαζο-
κοκορομαχίες στον αγωνιστικό χώρο. (Πρωταγωνίστησαν αυτοί που ήταν «άφαντοι» 
στα 90 λεπτά του παιχνιδιού…).

Οι πρωταγωνιστές
Νηρέας: (πρ. Μιχ. Παπαδάκης), Βεντουρής, Ρούσσος, Χασάνι, Δελημπαλταδάκης, 

Μπαρμπαρίγος, Χατζία, Νίνο (55ο  Μερεμέτης), Κορτιάνος (77ο Μώτος), Κασκούτης, 
Μετάι, Τσιόπουλος (85ο Τριπολιτσιώτης).

ΑΟΠ: Μανέκα, Κρητικός (46ο Δημογιάννης), Κληρονόμος (46ο Γιουρτζίδης, Νίκας, 
Βούσουλας, Μπαρδάνης, Καράι, Σένκα, Σκιαδάς, Πετρόπουλος (80ο Τσαντουλής), 
Κρουσταλάκης.

Διαιτητής: Κουζούμης (καλός), με βοηθούς τους κ.κ. Βαρθαλίτη (καλός) και Τσι-
ριγώτη (άριστος).

Οι υπόλοιποι αγώνες

Για την πρώτη φάση του κυπέλου ΕΠΣΚ είχαμε τα παρακάτω αποτελέσματα:

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ – ΦΙΛΩΤΙ 0-3
ΑΝΩ ΜΕΡΑ – ΜΥΚΟΝΟΣ 0-1
ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ - Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ 1-1 (πεν: 4-3)
ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ - ΛΑΒΑ 9-0
ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ 0-1
ΠΑΓΟΣ - Α.Ο. ΣΥΡΟΥ 3-1
ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ – ΥΔΡΟΥΣΑ 5-0

Πρωτάθλημα Νέων
Για την Α’ αγωνιστική του Β’ ομίλου Νέων, που αγωνίζονται οι Παριανές ομάδες, 

είχαμε τα εξής αποτελέσματα:

Μαρπησσαϊκός - Νηρέας 0-6
Πολύ καλύτερη η ομάδα του Νηρέα μέσα στον αγωνιστικό χώρο κατάφερε και 

πήρε μεγάλη νίκη με 6-0, επί του Μαρπησσαϊκού.
Τα γκολ των «κίτρινων» της Πάρου πέτυχαν: Γκέτσι, Ντούσι (2), Κότσαρης, Αλιπρά-

ντης και Τριπολιτσιώτης.

Οι αρχικές συνθέσεις
Μαρπησσαϊκός: Χ. Τζανακόπουλος, Μετζιδάκης, Δρόσος, Μπουραντάς, Κυδω-

νιεύς, Μ. Τζανακόπουλος, Αλι-
πράντης, Κ. Τζανακόπουλος, 
Ραγκούσης, Φωκιανός, Λουρί-
δης (αποβολή στο 77ο λεπτό).

Νηρέας: Ρούσσος, Κότσα-
ρης, Τσούκε, Καλαφατάς, Τρι-
πολιτσιώτης, Ντούσι, Σκανδά-
λης, Γκέτσι, Τζανακόπουλος, 
Αρκουλής, Ζησιμόπουλος.

ΑΟΠ – Αναγέννηση Νά-
ξου 4-1

Αρκετά καλύτερος ο ΑΟΠ 
μέσα στο γήπεδο της Πα-
ροικιάς, κέρδισε με 4-1 την 
Αναγέννηση Νάξου, σ’ έναν 
αγώνα που παρακολούθησαν 
περίπου 150 φίλοι του.

Τα γκολ του ΑΟΠ πέτυχαν: 
Σένκα, Πρίφτης (2) και Χάλ-
κο. Για τη Ναξιώτικη ομάδα το 
γκολ πέτυχε ο Καραγιάννης.

Οι αρχικές συνθέσεις
ΑΟΠ: Λάμπρου, Καραφυλλάκης, Ντόμπρης, Σάμιος, Σκιαδάς, Γκιόκα, Πρίφτης, Κο-

νταράτος, Κ.Π. Σαρρής, Σένκα, Κ. Σαρρής.
Αναγέννηση: Μπούλκα, Σορώτος, Κουνάδης, Βασιλάκης, Κάβουρας, Χίντρι, 

Χάκο, Κουφόπουλος, Πάπα, Μπουτάρι, Καραγιάννης.

Σέντρα πρωταθλήματος
Ξεκινάει αυτό το Σαββατοκύριακο το πρωτάθλημα της ΕΠΣΚ. Για το δεύτερο 

όμιλο, που μετέχουν οι Παριανές ομάδες, θα έχουμε τις εξής αναμετρήσεις:
Νηρέας – Παμμηλιακός, γήπεδο Μαρμάρων, Σάββατο 27/9 στις 16:45
Σέριφος – ΑΟΠ, γήπεδο Σερίφου, Κυριακή 28/9 στις 15:30
Πανσιφναϊκός – Αίας Σύρου, γήπεδο Σίφνου, Κυριακή 28/9 στις 14:00.
Για τον Α’ όμιλο ΕΠΣΚ, θα έχουμε τους παρακάτω αγώνες:
ΠΑΣ Τήνου – Μύκονος
Υδρούσα – ΑΟ Σύρος
Πάγος – Ανδριακός
Για τον Γ’ όμιλο ΕΠΣΚ, θα έχουμε τους παρακάτω αγώνες:
Καρτεράδος – ΠΑΣ Νάξου
Πανναξιακός – Φιλώτι
Θύελλα – Λάβα
Τραγαία – Πανθηραϊκός
Για το Β’ όμιλο παίδων της ΕΠΣΚ, που μετέχουν οι Παριανές ομάδες, θα έχου-

με τις εξής αναμετρήσεις:
Μαρπησσαϊκός – Νηρέας, γήπεδο Μαρμάρων, Σάββατο 27/9 στις 14:00
Πανναξιακός – Φιλώτι, στάδιο Νάξου, Κυριακή 28/9 στις 12:30
ΑΟΠ – ΠΑΣ Νάξου, γήπεδο Παροικιάς, Κυριακή 28/9 στις 19:30.
Σημειώνουμε ότι οι ορισμοί αγώνων είναι αυτοί που δόθηκαν από την ΕΠΣΚ τη 

Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου. Οι ώρες, χώροι και ημέρες των αγώνων, μπορούν να αλ-
λάξουν από τη διοργανώτρια αρχή, λόγω των δρομολογίων των πλοίων.
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όλων των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών.
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