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Κινδυνεύει με οικονομική 
κατάρρευση η Κοινότητα 

ΥΠΕΓΡΑΦΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Χ. ΚΟΚΚΙΝΟ

Ένα ακόμη ατόπημα από την 
πρόεδρο της Κοινότητας Αντιπά-
ρου. Κατάφερε να απενταχθεί το 
έργο Α΄ Φάσης αξιοποίησης του 
Σπηλαίου από το ΠΕΠ και τώρα 
αναμένονται οι συνέπειες, δι-
οικητικές και ποινικές. Δηλα-
δή, η επιστροφή των χρημάτων 
429.864,16 ευρώ, που αν αυτό 
συμβεί, θα «γονατίσει» οικονο-
μικά την κοινότητα και οι ποινι-
κές ευθύνες της κοινοτάρχου και 
όποιου άλλου εμπλέκεται στη μη 
αποσαφήνιση του ιδιοκτησιακού 
καθεστώτος του περιβάλλοντα 
χώρου του σπηλαίου, που ήταν η 
αιτία της απένταξης του έργου.
Η απόφαση απένταξης υπεγρά-
φη από τον Γ.Γ. της Περιφέρει-
ας Χ. Κόκκινο στις 8/10/2009 και εστάλη στη ΦτΠ 
στις 15 Οκτωβρίου 2009 από την Ενδιάμεση Δια-
χειριστική Αρχή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 
και σ’ αυτήν αναφέρεται: «Ο Γενικός Γραμματέας 
της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου έχοντας υπόψη: 1. 

Την με Α.Π. 14481/14-12-2007 
Απόφαση Ένταξης Πράξης στο 
Π.Ε.Π. Ν. Αιγαίου 2000 – 2006, 
αλλά και ειδικότερα τους όρους 
που είχαν τεθεί με αυτήν, 2. Την 
έκθεση αποτελεσμάτων ελέγ-
χου της πράξης που διαβιβά-
στηκε με το Α.Π. 12570/29-11-
2006 έγγραφο 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Απεντάσσουμε την πράξη με 
κωδικό ΟΠΣ 122742 και τίτλο 
«Αξιοποίηση Σπηλαίου Αντιπά-
ρου (Α΄ Φάση)» προϋπολογι-
σμού 429.864,16 ευρώ, από το 
Μέτρο «Βασικές Υποδομές» του 
Άξονα Προτεραιότητας 5 «Ανά-
πτυξη της Υπαίθρου και Ενίσχυ-
ση Νησιών και Περιοχών Χαμη-

λής Οικονομικής Ανάπτυξης» του Π.Ε.Π. Νοτίου 
Αιγαίου 2000-2006, διότι υπήρξε αδυναμία δι-
ευθέτησης του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της 
πράξης εντός των χρονικών ορίων που είχαν τε-
θεί».                                                         συνέχεια στη σελ. 3

Απεντάχθη από το ΠΕΠ η Α΄ Φάση αξιοποίησης του Σπηλαίου Αντιπάρου

ΤΑ 15ΜΕΛΗ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
εξέλεξαν οι μαθητές
σε Γυμνάσια και Λύκεια

ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΗΝΙΚΟΥ
στη Νάουσα

ΔΕΥΤΕΡΗ ΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ Α.Ο.Π.
στον αγώνα με την Τραγαία Νάξου

σελ.5

σελ.7

σελ.10

Ανάπλαση της κεντρικής πλατείας και δια-
πλατύνσεις. Σύντομα ξεκινούν οι εργασίες. 
Κατά πάσα πιθανότητα το έργο θα ολοκλη-
ρωθεί πριν από τη νέα σεζόν.
Αίτημα του Εμπορικού Συλλόγου να σταμα-
τήσουν τα έργα την περίοδο των εορτών του 
Πάσχα.

Νικητής και ο Αστέρας Μαρμάρων στον
αγώνα με την Κορωνίδα

ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ Γ. ΡΑΓΚΟΥΣΗ
για την Τοπική Αυτοδιοίκηση
Κατάργηση του 42%, Μείωση Δήμων,
Αιρετή Περιφέρεια και άλλα...

σελ.5 
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Δήμος Πάρου
Ασφαλτοστρώσεις σε όλο 
το οδικό δίκτυο του νησιού
Στην αποκατάσταση του 
οδικού δικτύου του νη-
σιού προβαίνει ο Δήμος 
Πάρου, αποκαθιστώντας 
μεγάλα τμήματα της 
ασφάλτου που παρου-
σίαζαν προβλήματα και 
ήσαν επικίνδυνα για τους 
οδηγούς και τα οχήματά 
τους. Οι εργασίες ξεκί-
νησαν πριν από περίπου 
ένα μήνα στο πλαίσιο 
υλοποίησης του τεχνι-
κού προγράμματος του 
Δήμου. 
Ήδη έχουν γίνει ασφαλτοστρώσεις στη Νάουσα, στον Άγιο Αθανάσιο, όπου έγιναν 
και τουαλέτες για την αίθουσα εκδηλώσεων, στο Πιπέρι, στον Αμπελά, στο Υστέρνι, 
στο τμήμα του δρόμου μπροστά από την ΕΞΠΑ, στις δύο εισόδους στο Λογαρά, 
στον Δρυό, στο Άσπρο Χωριό, σε ένα τμήμα του δρόμου στην Αλυκή, στα Γλυσίδια, 

στα Κλίματα, ενώ θα αποκατασταθεί το 
οδόστρωμα μπροστά από το ξενοδο-
χείο «Απόλλων» στα Λιβάδια. 
Σε πολλά σημεία επίσης του οδικού 
δικτύου έγιναν προστατευτικά τοιχάκια 
όπως στην Αγκαιριά, στη Μάρπησσα, 
στον Ναυτικό Όμιλο…
Το κόστος του έργου ανέρχεται στις 
300.000 ευρώ.

ΑΙΡΕΤΙΚΑ 
του Χρίστου Γεωργούση

Γιάννης Ραγκούσης και προσδοκίες

Επιτυχία και δύναμη ευχόμαστε στη νέα κυβέρνη-
ση, σε όλους και στο δικό μας Γιάννη Ραγκούση, 
που ανέλαβε σπουδαίο πόστο. Προικισμένος με 
σπάνιες ικανότητες, αποφασιστικός και πλούσιος 
σε ζωντάνια και δράση, διακρίθηκε στο δήμο Πά-
ρου. Τα τελευταία χρόνια οι πολιτικοί στην Ελλά-
δα επέδειξαν ιδιοτέλεια, ανικανότητα, απιστία, δια-
μόρφωσαν στα μέτρα τους χαρακτήρες και συμπε-
ριφορές των ανθρώπων. Η ικανότητα,  αν επενδύ-
εται ορθά, ανοίγει διεξόδους και ανασταίνει προσ-
δοκίες. 
Ορισμένα θετικά της προεκλογικής περιόδου 
οφείλονται και στον Ραγκούση. Πίσω από ορισμέ-
να προσεκτικά που ακούστηκαν από το νέο πρω-
θυπουργό (πιο ήπιος, πιο προσεχτικός προγραμ-
ματικός λόγος, ορισμένα τολμηρά για την εκκλησι-
αστική περιουσία και για τις τράπεζες) έχει τη συμ-
βολή του και ο ίδιος. Εμφανίστηκαν ελάχιστοι νέοι 
άνθρωποι,  ενώ πολλοί απ’ τους παλιότερους πή-
γαν πάμπλουτοι στα σπίτια τους, αφήνοντας πίσω 
τους έργο φτωχό ή ερείπια. Το πολιτικό σύστημα 
αποτελεί  αναπαραγόμενο θεσμό φεουδαρχίας και 
οι καινούριοι αναδυόμενοι δεν αρκούν. Η διοίκη-
ση, έργο δύσκολο, καθίσταται δυσκολότερο λόγω 
της κοτζαμπάσικης ιστορίας, της οικογενειοκρατί-
ας και της Αθηνοκρατίας. Έχουμε και νησιά, δεν το 
ξέρουμε, τα θυμόμαστε στα ναυάγια και τα καλο-
καίρια για τις παραλίες. Στην ελληνική φεουδαρ-
χία δικαστές και άλλοι αποφασίζουν για το μισθό 
τους! Μέσα στο δήμο της Αθήνας κάνουν κουμάντο 
υπουργεία. Η αυτοδιοίκηση ελέγχεται από υπαλλή-
λους που διατηρούν μικρά φέουδα. Δυνάμεις του 
λιμεναρχείου, αστυνομίας, πυροσβεστικής, πρέ-
πει να υπαχθούν στο δήμο. Το δημοτικό συμβού-
λιο εκλέγεται και οι υπηρεσίες είναι για να εφαρ-
μόζουν τις αποφάσεις των εκλεγμένων και όχι να 
διατηρούν φέουδα! Ασυνεννοησία, βαρωνίες, δι-
ακρίσεις, εκμετάλλευση, πολυαρχία. Η σύγχρονη 
Ελλάδα!
Ώρα είναι η αυτοδιοίκηση να ανεξαρτητοποιηθεί 
από το κέντρο, αλλά και να γίνει ουσιαστική τοπι-
κή κυβέρνηση, χωρίς θύλακες εξουσίας που την 
υπονομεύουν. Αυτονομία της αυτοδιοίκησης και 
σχέδια που δεν προχώρησαν, όπως λ.χ. ο δήμαρ-
χος να εκλέγεται από το συμβούλιο, να ξανακοιτα-
χθούν. Δεν μπορούμε να υποτάσσουμε στον κομ-
ματισμό και την παραταξιακή λογική την αυτοδιοί-
κηση. Απαιτείται τίμιο, δημοκρατικό και μοντέρνο 
εκλογικό σύστημα, όπου ο κάθε πολίτης να δύνα-
ται να θέσει υποψηφιότητα.
Η συγχώνευση προχώρησε και αφάνισε  κοινότη-
τες με ζωή αιώνων. Παράλληλα με το νοικοκύρεμα, 
να ξαναδούμε την ξεχασμένη αποκέντρωση. Απο-
κεντρωτικές διαδικασίες θα δώσουν ευρύτερες 
δυνατότητες συμμετοχής και μεταρρύθμιση στον 
Καποδίστρια. Τα επαρχεία θα πρέπει να ξανακοι-
ταχθούν. Πολλά όργανα προκαλούν σύγχυση αρ-
μοδιοτήτων, τόσο που περισσεύουν συνεδριάσεις, 
λόγια και αντιδικίες, ενώ οι υποθέσεις ταξιδεύουν 
από τον Άννα στον Καϊάφα. Τα νησιά χρειάζονται 
ευέλικτη και ξεχωριστή διοίκηση.
Από την άλλη, πρέπει να καλυφθεί θεσμικά τόσο 
η περιοδική συνάντηση των τοπικών συμβουλίων 
των κοινοτήτων και των οικισμών (κοινότητες εί-
ναι, όχι δημαρχιακά διαμερίσματα!), όσο και οι λα-
ϊκές συνελεύσεις. Αποτελούν σοβαρό πολιτισμικό 
στοιχείο (εκκλησία του δήμου) και η υποβάθμιση 
και περιφρόνηση συνιστούν δημοκρατικό αδίκημα. 
Λειτουργία δεύτερης Βουλής πρέπει να προβλε-
φθεί και ίσως οι δήμαρχοι και η ΚΕΔΚΕ να βρουν 
λύση, ώστε να ακούγεται η φωνή και η αγωνία της 
περιφέρειας. Έργο της θα είναι η διατύπωση σκέ-
ψεων, προτάσεων, σχεδίων, για τον πολιτισμό και 
την ανάπτυξη. 
Ο Γιάννης Ραγκούσης μπορεί να βάλει το χέρι του, 
ώστε να ξεκολλήσουμε απ’ αυτή τη στασιμότητα. 
Θα του αναγνωριστεί ως μέγιστη συμβολή στη δη-
μοκρατία.
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Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος
Ιδιοκτήτης/ Εκδότης/ Διευθυντής:
Ν. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ - ΛΑΟΥΤΑΡΗΣ
Αρχισυνταξία: Μαρία Δουλγέρη
Εμπορικό τμήμα - Διαφήμιση:
Ελισάβετ Κατροδαύλη - Ραγκούση

Εκτύπωση: ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Αγ. Απόστολοι Νάουσας,
Πάρος 84 401
τηλ.:22840 53555
Fax: 22840 53055,
info@fonitisparou.gr

ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Καραγιώργος Αθανάσιος (πε-
ριφερειακός), Μπιζά Ελένη (Εκατοντα-
πυλιανή), Ρούσσος Νικόλαος (Βίντζι), Σ/Μ 
Ατλάντικ, Σ/Μ Πρίμο, Σ/Μ Σιρόκο, Αρτοποι-
είο Αλιπράντη, Αρτόπολις, Πρατήριο άρ-
του Αλιπράντη, Κάβα Τάσσος, Πρακτο-
ρείο ταξιδιών Πώλος Tours, Γενική Τα-
χυδρομική, ACS, Avant Travel, Wind, μ/μ 
Ζούμ, View cafe, Οπωροπωλείο Αλιπρά-
ντη, Καφέ Δωδώνη, Καφέ Λάζος (εφο-
ρία), Γιάννης Ρούσσος Audiophile, βιβλι-
οπωλείο Πολύχρωμο. 
ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ: Σ/Μ Dia, Τυπογραφείο,
Φούρνος Ραγκούση
ΝΑΟΥΣΑ: Σαραντινού Μαργαρίτα, Αρια-
νούτσου Ιωάννα «Σαΐτα», Σ/Μ Ευρωαγο-
ρά, Κατσίμπαρος, Σπυριδούλα. Αρτοποιείο 
Μαργαρίτη, Αρτοποιείο Μπατίστα, Αρτο-
ποιείο Τσουνάκη, Smart computers Σκια-
δάς, Μπαρμπαρίγου Ευαγγελία χρωματο-
πωλείο, Erkyna Travel, κατάστημα Γερμα-
νός (νέο) 
ΥΣΤΕΡΝΙ: Ξυλόφουρνος
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ: Αρτοποιείο η Παράδοση,
Σ/Μ Ανδρέας Καβάλης
ΜΑΡΜΑΡΑ: Φούρνος Χ. Ζουμή
ΜΑΡΠΗΣΣΑ: βιβλιοπωλείο Καλημέρα,
Ζαχαροπλαστείο Νικήτας, Σ/Μ 5 Μαρινό-
πουλος, ΑΒ SHOP&GO. 
ΛΟΓΑΡΑΣ: Σ/Μ Μελανίτης
ΔΡΥΟΣ: Σ/Μ Ανουσάκης, Μ/Μ Στέλιος
ΑΛΥΚΗ: Σ/Μ Proton, περίπτερο Ιωάννη Χα-
νιώτη, περίπτερο Βρεττού Νικολάου. 
ΑΓΚΑΙΡΙΑ: Παραδοσιακός Φούρνος
ΣΩΤΗΡΕΣ: Κλεφτογιάννη Μαρία
(Σ/Μ Κολιόπουλος) 
ΚΩΣΤΟΣ: Καφενεία Α. Μπάλιου,
Τάσου Ρούσσου
ΛΕΥΚΕΣ: βιβλιοπωλείο Γαλάζιο Όνειρο,
Νικόλας Παντελαίος (Ράφτης)
ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: Σ/Μ Proton, Γρηγόρης Μαριά-
νος, περίπτερο Ιάκωβου Μαριάνου

Αν δεν βρίσκετε την εφημερίδα στα προ-
καθορισμένα σημεία, καλέστε μας στο 
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ, τηλ. 22840 53555.

Μικρές ειδήσεις
• Την ημέρα της Εθνικής εορτής της 28ης Οκτωβρί-
ου θα επισκεφθεί την Πάρο ο υπουργός Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
Γιάννης Ραγκούσης. Στο πλαίσιο αυτής της επίσκεψης, 
ο κ. Ραγκούσης θα συμμετάσχει στις 2 μ.μ. σε σύσκεψη 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβου-
λίου, στην οποία θα συμμετάσχουν όλοι οι αιρετοί της 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης. Νωρίτερα, στις 12.30 μ.μ. ο κ. Ραγκούσης θα 
συναντηθεί με εκπροσώπους συλλόγων και φορέων 
και με τους κατοίκους της Πάρου και της Αντιπάρου 
στο Ξενοδοχείο «Πάνδροσος». 

• Οι διαδικασίες για το Νοσοκομείο Πάρου – Αντι-
πάρου προχωρούν κανονικά. Αρχές Σεπτεμβρίου έγινε 
ο διαγωνισμός, η ΔΕΠΑΝΟΜ έχει παραλάβει 6 προ-
σφορές, μεταξύ των οποίων έχουν υποβάλει φάκελο 
η ΑΚΤΟΡ και η ΤΕΡΝΑ και τώρα η αρμόδια επιτροπή 
ανοίγει τους φακέλους. Θα γίνει η επιλογή των συμ-
μετεχόντων στο διαγωνισμό οι οποίοι στη συνέχεια θα 
κληθούν να δώσουν τις προσφορές τους, ώστε να ανα-
δειχτεί ο ανάδοχος του έργου. Την υπόθεση μετά ανα-
λαμβάνει το Ελεγκτικό Συνέδριο το οποίο θα ελέγξει 
τη νομιμότητα της σύμβασης και σε περίπου ένα μήνα 
θα εκδώσει την απόφασή του. Ακολουθεί υποχρεωτι-
κά 15νθήμερρη αναμονή πριν από την υπογραφή της 
σύμβασης μήπως υπάρξουν προσφυγές στο Ελεγκτικό 

Συνέδριο (συνήθως δεν 
συμβαίνει) και θα υπο-
γραφεί η σύμβαση. Από 
την υπογραφή δίνεται 
ένα 15νθήμερο για την 
εγκατάσταση του αναδό-

χου και ξεκινούν τα έργα. Αν υπολογιστεί ο χρόνος που 
απαιτείται για όλες αυτές τις διαδικασίες, η εγκατάστα-
ση του αναδόχου θα γίνει το νέο έτος. 

• Δεν έχει βαλτώσει το γήπεδο του Νηρέα, απλά για 
να προχωρήσει θα πρέπει ο Δήμος Πάρου να καταβά-
λει ακόμη 65.000 ευρώ στους ιδιοκτήτες των ακινήτων 
που απαλλοτριώθηκαν. Αυτό, γιατί, ενώ δόθηκαν ήδη 
165.000 ευρώ το 2007 για τις απαλλοτριώσεις, οι ιδιο-
κτήτες άσκησαν έφεση κατά της πρώτης απόφασης που 
είχε ορίσει την τιμή μονάδας, δικαιώθηκαν και δικαι-
ούνται ακόμη 65.000 ευρώ. Τα χρήματα, σύμφωνα με 
το Δήμαρχο Χρ. Βλαχογιάννη, θα καταβληθούν στους 
δικαιούχους, ώστε να προχωρήσει το έργο. 

• Δεν αναμένεται άμεσα να ασφαλτοστρωθεί ο χω-
ματόδρομος που από την παραλία του Μώλου οδηγεί 
στην παραλία της Τσουκαλιάς. Σύμφωνα με τον αντι-
δήμαρχο Στ. Γαβαλά, για να γίνει ασφαλτόστρωση θα 
πρέπει πρώτα να χαραχτεί ο αιγιαλός. Το ερώτημα έχει 
τεθεί στον Δήμαρχο (εστάλη και στη ΦτΠ) από κάτοικο 
της περιοχής, ο οποίος επισημαίνει ότι το καλοκαίρι οι 
κάτοικοι έχουν το πρόβλημα της σκόνης λόγω κίνησης 
και το χειμώνα της λάσπης. 

• Συνάντηση με τον Δήμαρχο Χρ. Βλαχογιάννη θα 
έχει τις επόμενες ημέρες ο Δ/ντής του ΙΕΚ Νάξου κ. 
Κοντόπουλος για το ζήτημα λειτουργίας νέου τμήματος 
ΙΕΚ στην Πάρο. Ο κ. Κοντόπουλος περιμένει το έγγρα-
φο με τις ειδικότητες από τον Οργανισμό Επαγγελμα-
τικής Κατάρτισης (ΟΕΚ) και με βάση αυτό, σε σύσκεψη 
με τον Δήμαρχο και εκπροσώπους άλλων συναρμόδιων 
φορέων, θα επιλεγεί η ειδικότητα για το τμήμα της Πά-
ρου που θα αφορά στον τουρισμό, ώστε να κατατεθεί η 
νέα αίτηση. Το τμήμα, εφόσον εγκριθεί από τον ΟΕΚ, θα 
λειτουργήσει από τον Φεβρουάριο. 



3Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2009 www.fonitisparou.gr

συνέχεια από σελ. 1
Η προειδοποίηση για απένταξη της Α’ Φάσης του έρ-
γου και η επιστροφή των χρημάτων είχε γνωστοποι-
ηθεί στην Κοινότητα Αντιπάρου με έγγραφο από το 
Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης 
από τον Ιούνιο του 2008, μετά τη διενέργεια διερευ-
νητικού ελέγχου. Η υπηρεσία «διαπιστώνοντας ότι 
από τα στοιχεία που ετέθησαν υπόψη της δεν πιστο-
ποιείται η κυριότητα του Τελικού Δικαιούχου, δηλα-
δή της Κοινότητας Αντιπάρου επί της έκτασης επί της 
οποίας υλοποιήθηκε το φυσικό αντικείμενο της πρά-
ξης, ζήτησε από την Κοινότητα την προσκόμιση των 
τίτλων κυριότητας της εν λόγω έκτασης, επισημαί-
νοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να 
προβεί σε επαναξιολόγηση της πράξης και την επι-
βολή δημοσιονομικών διορθώσεων που θα προκύ-
ψουν και θα αφορούν στο σύνολο της πραγματοποι-
ηθείσας δαπάνης και να το απεντάξει. Ενημέρωσε δε 
την Πρόεδρο της Κοινότητας για τη δυνατότητα του 
ΠΕΠ να χρηματοδοτήσει την αγορά ή την απαλλο-
τρίωση της έκτασης, αν και εφόσον αποδειχτεί πως 
ανήκει σε τρίτο.
» Η Κοινότητα Αντιπάρου, αν και δεν διέθετε στοι-
χεία που να αποδεικνύουν την κυριότητα της επί της 
περιβάλλουσας το σπήλαιο έκτασης, εξέδωσε βεβαί-
ωση περί του κοινοτικού της χαρακτήρα, προκειμέ-
νου να επιτευχθεί η ένταξη του έργου σε κοινοτικά 
προγράμματα. Με βάση τη βεβαίωση αυτή επετεύ-
χθη η συγχρηματοδότηση του έργου και η ολοκλή-
ρωσή του, όμως το ιδιοκτησιακό καθεστώς της έκτα-

σης αμφισβητήθηκε εξ’ αρχής και εξακολουθεί να 
αμφισβητείται έως σήμερα, δεδομένης της εκκρεμό-
τητας της εκδίκασης σχετικής αγωγής ενώπιον των 
πολιτικών δικαστηρίων.
»Η μη επίλυση της υφιστάμενης εκκρεμότη-
τας έως 31/12/2008, ημερομηνία λήξης του προ-
γράμματος, θα έχει ως συνέπεια την ανάκληση 
της απόφασης ένταξης (απένταξη) του έργου και 
η Κοινότητα Αντιπάρου θα κληθεί να επιστρέψει 
το σύνολο της χορηγηθείσας χρηματοδότησης από 
τα διαρθρωτικά ταμεία και το Πρόγραμμα Δημοσί-
ων Επενδύσεων, καθότι με αυτήν κατασκευάζεται 
ένα έργο σε ιδιωτική έκταση, γεγονός που παρα-
βιάζει τους σχετικούς κανονισμούς της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης».
Η Κοινοτάρχης Αντιπάρου από το 2003 προσπάθησε 
να περάσει ένα έργο, χωρίς προηγουμένως να ξεκα-
θαρίσει το ιδιοκτησιακό καθεστώς, ώστε ο φάκελος 
να πληρεί όλες τις προϋποθέσεις και να μην υπάρ-
ξουν προβλήματα. Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν 
από την κοινότητα σε σχέση με το ιδιοκτησιακό κα-
θεστώς δεν έγιναν δεκτά από την αρμόδια υπηρεσία, 
εφόσον δεν ήταν τεκμηριωμένο το ιδιοκτησιακό κα-
θεστώς. 
Η υπηρεσία επανειλλημμένως ενόχλησε για το θέμα 
αυτό την Κοινότητα, αλλά ουδέποτε έλαβε απάντη-
ση, ενώ ερωτήσεις έγιναν προς το Υπουργείο Εσω-
τερικών από το βουλευτή Κυκλάδων του ΠΑΣΟΚ Π. 
Ρήγα στις 8/9/2006, αλλά και από τους Κοινοτικούς 
Συμβούλους της Κοινότητας Αντιπάρου προς την Πε-

ριφέρεια Κ. Φαρούπο, Γ. Λεβεντάκη και Ελένη Βιάζη 
και τον κ. Κ. Γρίσπο.
Στην απάντηση από την Περιφέρεια προς τους Κοι-
νοτικούς Συμβούλους αναφέρεται μεταξύ των άλ-
λων ότι η αρμόδια υπηρεσία «για τη διασφάλιση της 
χρηματοδότησης της πράξης και την ολοκλήρωση 
της διαδικασίας του ελέγχου αναμένει από τον τε-
λικό Δικαιούχο την προσκόμιση Νόμιμων Τίτλων 
ιδιοκτησίας για τα γήπεδα που προσδιορίζονται 
στα σχέδια της μελέτης κατασκευής των εγκατα-
στάσεων και του χώρου στάθμευσης».
Στην απάντηση του υπουργείου Εσωτερικών συμπε-
ριλαμβανόταν έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Δια-
χείρισης της Περιφέρειας που συντάχθηκε μετά τη 
διενέργεια ελέγχου από μονάδα της Ε.Υ.Δ., σύμφωνα 
με το οποίο η υπηρεσία ήταν «σε αναμονή αποστο-
λής συμπληρωματικών στοιχείων από την Κοινό-
τητα που αφορούν στη δικαστική διαφορά ως προς 
την κυριότητα του οικοπέδου προκειμένου να εκ-
δοθεί σχετικό πόρισμα για την υπόθεση».
Συμπληρωματικά στοιχεία που δεν δόθηκαν ποτέ και 
φτάσαμε σήμερα στην απένταξη του έργου από την 
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή, με συνέπεια να κιν-
δυνεύει με οικονομική κατάρρευση η Κοινότητα, κα-
θώς θα πρέπει να επιστρέψει από το ταμείο της τα 
429.864,16 ευρώ. Εκτός αυτού, υπάρχουν και ποι-
νικές ευθύνες για την Κοινοτάρχη, με ευθύνη της 
οποίας απεντάχθη ένα έργο εις βάρος του Ελληνι-
κού Δημοσίου.

Κινδυνεύει με οικονομική 
κατάρρευση η Κοινότητα 

ΥΠΕΓΡΑΦΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Χ. ΚΟΚΚΙΝΟ

Απεντάχθη από το ΠΕΠ η Α΄ Φάση αξιοποίησης του Σπηλαίου Αντιπάρου
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Π. Ρήγας

Παρανομίες με 
...προστασία
Με τίτλο: «Η παρανομία δευτέρα φύση για την πα-
ράνομη «πρόεδρο» Αντιπάρου», ο βουλευτής Κυκλά-
δων του ΠΑΣΟΚ Π. Ρήγας στηλιτεύει τις ενέργειες 
της Προέδρου της Κοινότητας Αντιπάρου, τόσο για τις 
παράνομες μεταδημοτεύσεις όσο και για την απέντα-
ξη της Α΄ Φάσης αξιοποίησης του Σπηλαίου.
Στην ανακοίνωση του κ. Ρήγα αναφέρεται:
«Είκοσι τρείς(23) παράνομες μεταδημοτεύσεις –
όπως διαπιστώνει το πόρισμα του Σώματος Επιθεω-
ρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης– που πραγμα-
τοποιήθηκαν με αποφάσεις της κ. Μανέτα-Φαρούπου 
στα δημοτολόγια της Κοινότητας Αντιπάρου αλλοίω-
σαν το εκλογικό αποτέλεσμα και της χάρισαν τη νίκη 
στις δημοτικές εκλογές του 2006 με μία ψήφο δια-
φορά και μάλιστα μετά από δικαστική απόφαση που 
αφαίρεσε δύο ψήφους από τον αντίπαλο συνδυασμό 
του κ. Γιάννη Λεβεντάκη.
Παράνομα λοιπόν, εξελέγη η κ. Μανέτα-Φαρούπου, 
παράνομα βρίσκεται στη θέση της Προέδρου της 
Κοινότητας και παράνομα «διάγει» την προεδρική 
της θητεία, παραβιάζοντας συστηματικά και αδιάλει-
πτα τους νόμους.
Μέχρι σήμερα απολάμβανε την υψηλή κάλυψη και 
πολιτική προστασία πρωτοκλασάτων στελεχών της 
«γαλάζιας» διακυβέρνησης, τα οποία κατ’ επανάλη-
ψη είχε εκθέσει με την έκνομη συμπεριφορά της.
Τα έργα και τις ημέρες της κ. Μανέτα, εκτός από την 
παραβίαση κάθε έννοιας νομιμότητας, χαρακτηρίζει 
και η πλήρης αποτυχία στην προώθηση και την ολο-
κλήρωση οποιουδήποτε σημαντικού έργου για την 
Αντίπαρο.
Επτά χρόνια χαμένα, επτά χρόνια απραξίας και κα-
θήλωσης της Αντιπάρου είναι τα χρόνια της προεδρί-
ας της κ. Μανέτα.
Τις τελευταίες μέρες ήρθε στο φως ακόμη μια πε-
ρίπτωση της κακοδιοίκησης και της εγκληματικής 
αμέλειας της κ. «Προέδρου» σε βάρος του δημοσίου 
συμφέροντος. Το μοναδικό έργο που ολοκληρώθηκε 
στην επτάχρονη θητεία της, το σπήλαιο της Αντιπά-
ρου και η κατασκευή κυλικείου με απόφαση του «γα-
λάζιου» Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας κ. Κόκ-
κινου, τέσσερις μέρες μετά τις εκλογές(στις 8 Οκτώ-
βρη) θεωρήθηκε ουσιαστικά παράνομο και «πετά-
χτηκε» έξω από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου. Αιτία η αδιαφορία της κ. 
Μανέττα-Φαρούπου σχετικά με την επίλυση του προ-
βλήματος του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του οικο-
πέδου επί του οποίου ανεγέρθη το κτίριο του κυλι-
κείου. Έτσι ο κρατικός προϋπολογισμός καλείται να 
πληρώσει τα σπασμένα της εσκεμμένης αδιαφορίας 
και ανικανότητας της κ. «Προέδρου».
Για όλα όσα προαναφέραμε, αλλά και για δεκάδες 
άλλες σοβαρές υποθέσεις που διαχειρίστηκε με αδι-
αφανή τρόπο η κ. «πρόεδρος», πρέπει να λογοδοτή-
σει και να υποστεί τις συνέπειες των πράξεών της.
Τα αρμόδια κρατικά όργανα, αλλά και η Ελληνική Δι-
καιοσύνη οφείλουν να κινηθούν χωρίς καθυστέρη-
ση και να ελέγξουν εξονυχιστικά και σε βάθος όλες 
τις πράξεις της κ. Μανέτα που έχουν καταγγελθεί ως 
παράνομες.
Επιτέλους οι προοδευτικοί πολίτες της Αντιπάρου 
απαιτούν την αποκατάσταση της νομιμότητας και την 
απόδοση ευθυνών. Η Αντίπαρος πρέπει να προχω-
ρήσει στο μέλλον απαλλαγμένη από «βαρίδια» τύπου 
Μανέτα, να καλύψει το χαμένο χρόνο και να μπει και 
πάλι σε πορεία ανάπτυξης και προόδου.
»Σε ότι με αφορά θα είμαι πάντα δίπλα στις προσπά-

θειες της αντιπαριώτικης κοινωνίας να ολοκληρώσει 
τα έργα που καρκινοβατούν, να αξιοποιήσει τα πολλά 
συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτει το νησί και 
να προχωρήσει με αισιοδοξία στο μέλλον.

«Αποκατάσταση της αλήθειας»
  
Τις ενέργειες της κ. Μανέτα σε ότι αφορά στις παρά-
νομες μεταδημοτεύσεις καταδικάζει και ο βουλευτής 
Κυκλάδων του ΠΑΣΟΚ Γ. Παπαμανώλης.
Σε δήλωσή του τονίζει: «Μετά την τελική απόφα-
ση του Σώματος Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσι-
ας Διοίκησης επιτέλους δικαιώνεται και ο τρίχρονος 
αγώνας του Γιάννη Λεβεντάκη και της παράταξής του 
για την αποκατάσταση της αλήθειας και της νομιμό-
τητας. Μια απόφαση που δικαιώνει ,τον Δημοκρατικό 
Λαό της Αντιπάρου , και καταδικάζει τις μεθοδεύσεις 
της «προέδρου» κυρίας Φαρούπου - Μανέτα, προ-
κειμένου να υφαρπάξει την εξουσία, μια εξουσία που 
δεν της ανήκει και που ουδέποτε την έταξε ο Λαός 
της Αντιπάρου.  
»Ελπίζουμε σήμερα ότι η προϊσταμένη Αρχή, η περι-
φέρεια Νοτίου Αιγαίου που σύμφωνα με δημοσιεύ-
ματα, έχει στα χέρια της το πόρισμα του ΣΕΕΔΔ, να 
πράξει επιτέλους τα νόμιμα προκειμένου έστω και 
αργά να αποκατασταθεί η τάξη και η δικαιοσύνη».  

Να μη 
γίνει 
ρωμαϊκή 

αρένα η Αντίπαρος
Οι Επιθεωρητές – Ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης 
με το τελικό πόρισμά τους διαπιστώνουν ότι τελι-
κά οι παράνομες μεταδημοτεύσεις στην Αντίπαρο 
είναι 23. Το εκλογικό σώμα έχει αλλοιωθεί με τις 
παράνομες πράξεις της κ. Μανέτα. Σήμερα, αντί 
να ζητήσει συγνώμη και να παραιτηθεί, ζητάει να 
γίνει λαϊκή συνέλευση διαδίδοντας ψευδώς ότι ο 
συνδυασμός μας κατήγγειλε συγκεκριμένους κα-
τοίκους του νησιού. Θέλει, λοιπόν, να μετατρέψει 
το χωριό μας σε μια απέραντη ρωμαϊκή αρένα και 
να κάθεται στο μπαλκόνι της και να βλέπει τους 
μονομάχους να σκοτώνονται.
Εμείς δεν θα επιτρέψουμε να γίνει κάτι τέτοιο 
και να συνεχιστεί ο διχασμός των Αντιπαριωτών. 
Απλά υπενθυμίζουμε ότι ζητήσαμε πριν από τις 
εκλογές, αλλά και μετά, να ελεγχτούν όλες οι με-
ταδημοτεύσεις από διαπαραταξιακή επιτροπή και 
όταν αρνήθηκε πεισματικά και παράνομα θέσα-
με το θέμα στο σώμα ελεγκτών δημόσιας διοί-
κησης που έκαναν και τον έλεγχο του συνόλου 
των μεταδημοτεύσεων. Εμείς ούτε δημοσιοποιού-
με προσωπικά στοιχεία ούτε ερχόμαστε σε προ-
σωπική αντιπαράθεση με αυτούς που η κ .Μανέ-
τα παρανόμως μεταδημότευσε .Τις ευθύνες φέρει 
ακέραια η ίδια  η οποία   το μόνο που μπορεί να 
προσφέρει σήμερα στο χωριό μας, είναι η παραί-
τησή της. Πιστεύουμε επίσης ότι τα αρμόδια όρ-
γανα της πολιτείας θα επαναφέρουν την νομιμό-
τητα στο νησί.

ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΟΝΙΑΣΜΕΝΗ ΑΝΤΙΠΑΡΟ
ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ                                   

Πρόεδρος της Επιτροπής 
Περιφερειών o Π. Ρήγας  
Προώθηση 
νησιωτικής 
πολιτικής
Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιφε-
ρειών της Βουλής και της Υποεπιτροπής Νησιωτικών 
και Ορεινών Περιοχών ορίσθηκε ο Βουλευτής Κυ-
κλάδων του ΠΑΣΟΚ Π. Ρήγας, με απόφαση–πρόταση 
του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κι-
νήματος και Πρωθυπουργού Γ. Παπανδρέου.
Σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής, αντικείμενο 
της Επιτροπής Περιφερειών είναι η παρακολούθηση 
και ενημέρωση της Βουλής για τη λειτουργία των πε-
ριφερειακών οργάνων της πολιτείας στον τομέα κυ-
ρίως του σχεδιασμού και της εφαρμογής της πολιτι-
κής περιφερειακής ανάπτυξης. 
Στις αρμοδιότητες της Υποεπιτροπής Νησιωτικών 
και Ορεινών Περιοχών περιλαμβάνεται η μελέτη των 
προβλημάτων των περιοχών αυτών και η υποβολή 
προτάσεων για τη βιώσιμη οικονομική τους ανάπτυ-
ξη. Ειδικότερα, η επεξεργασία και διατύπωση προ-
τάσεων για την αντιμετώπιση των μόνιμων δυσλει-
τουργιών στα δίκτυα των συγκοινωνιών, της ενέργει-
ας, της ύδρευσης και των στερεών και υγρών απο-
βλήτων, την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα των 
μικρών και οικογενειακών επιχειρήσεων, των προ-
βλημάτων υγείας, εκπαίδευσης, του αγροτικού το-
μέα, της μεταποίησης και του τουρισμού.
 «Οι δύο αυτές Επιτροπές θα συμβάλλουν με την ου-
σιαστική τους λειτουργία στην διαμόρφωση προτά-
σεων και μέτρων πολιτικής που θα υποβληθούν στις 
αρμόδιες Επιτροπές της Βουλής και στους αρμόδι-
ους Υπουργούς, προκειμένου να αποτελέσουν την 
«πρώτη ύλη» για τις νησιωτικές πολιτικές της Κυβέρ-
νησης» δήλωσε ο κ. Ρήγας.

Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων
Γυμνασίου Παροικιάς  
Ανακοίνωση
Ανακοινώνεται ότι ο Σύλλογος προτίθεται να τοπο-
θετήσει σχολικό τροχονόμο στην είσοδο του κτη-
ριακού συγκροτήματος επί του Περιφερειακού δρό-
μου Παροικιάς. Ο Σύλλογος εκτιμά ότι η τοποθέτησή 
του είναι απαραίτητη, παρά το γεγονός ότι δεν προ-
βλέπεται τέτοια θέση στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευ-
ση. Ζητεί από τους γονείς και όσους άλλους ενδια-
φέρονται για τη θέση αυτή, να απαντήσουν έως τις 
28 Οκτωβρίου στα τηλέφωνα 6944.167104 και 22840 
22673, κ. Β. Κουταλίδη. Όσοι απαντήσουν θετικά, ο 
Σύλλογος θα τους ενημερώσει για τις υποχρεώσεις 
και τα δικαιώματά τους.

Προοδευτικός Σύλλογος Κωστιανών Πάρου  

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στον Κώστο η εκδήλωση που συνδιοργάνωσε ο Σύλλογος με τον Μ.Ε.Α.Σ. 
Κώστου. Ο Σύλλογος ευχαριστεί τους δωροθέτες, τα μέλη του Συλλόγου για τη βοήθειά τους και όλους όσοι 
παραβρέθηκαν στην εκδήλωση και δηλώνει ότι θα συνεχίσει την προσπάθεια. Πληροφορίες - Τηλέφωνα: 
Χρήστος Μπογιατζής - Πρόεδρος: 6937.143510 / Νικηφόρος Δελέντζας - Αντιπρόεδρος: 6942.291964 / Νι-
κόλαος Καπούτσος - Γ. Γραμματέας: 6973.385962.

Μουσείο 
Περαντινός
Από τον Οκτώβριο εώς και τον Μάιο, το μουσείο λει-
τουργεί Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυρια-
κή, από τις 10 το πρωί έως τις 3 μετά το μεσημέρι. 
Υπεύθυνες για τα εκπαιδευτικά προγράμματα έχουν 
οριστεί: Για τα δημοτικά: η κ. Αδριανή Μπαλόγλου 
- Φρατζή, τηλ. 22840 43402 & 6948.791286 / Για τα 
Γυμνάσια: η κ. Χριστίνα Φωκιανού, τηλ. 22840 41413 
& 6946.124323. Η είσοδος για όλα τα σχολεία είναι 
ελεύθερη.
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Εξαγγελίες Ραγκούση στη Βουλή για την Τοπική Αυτοδιοίκηση 
Κατάργηση του 42% και 
συγχώνευση Δήμων
Νέα Αρχιτεκτονική για τον πρώτο και δεύτερο βαθμό της Το-
πικής Αυτοδιοίκησης εξήγγειλε από το βήμα της Βουλής ο 
υπουργός Εσωτερικών Γ. Ραγκούσης. Σ’ αυτήν προβλέπεται 
κατάργηση του 42%, μείωση των Δήμων, Αιρετή Περιφέρεια 
και δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι για τους μετανά-
στες δεύτερης γενιάς. Ο νέος αυτός σχεδιασμός, αφού τε-
θεί σε συζήτηση με όλους τους φορείς της Αυτοδιοίκησης, 
θα ισχύσει από τις εκλογές του 2010.
Σύμφωνα με τον κ. Ραγκούση, ο «πρώτος βαθμός αυτοδιοί-
κησης αποτελείται από ισχυρούς δήμους. Άρα, λιγότερους 
δήμους στο σύνολο της χώρας. Είναι αυτονόητο ότι ο ισχυ-
ρός δήμος θα προκύψει από την εξασφάλιση της πραγματικής 
οικονομικής αυτοτέλειάς του, που προϋποθέτει φορολογική 
αποκέντρωση, βεβαίως και ενίσχυση των διοικητικών μηχα-
νισμών του».
Επίσης, «θα επιβάλλουμε τη διαφάνεια και την αντικειμενικό-
τητα όλων των χρηματοδοτήσεων προς την τοπική αυτοδιοίκη-
ση. Στο ίδιο πλαίσιο θα καθιερώσουμε καθεστώς υπαγωγής όλων των δαπανών των δήμων, όλων των δήμων, 
στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, πριν αυτές οι δαπάνες πραγματοποιηθούν». 
Όσον αφορά το δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης, «αυτός πλέον θα αποτελείται από τις αιρετές περιφέρειες. 
Η αιρετή δε περιφερειακή αυτοδιοίκηση θα έχει επικεφαλής αιρετό περιφερειάρχη και αιρετό περιφερεια-
κό συμβούλιο. Οι νομαρχίες θα λειτουργούν πλέον ως διοικητικές μονάδες της οικείας περιφέρειας. Είναι 
αυτονόητο ότι θα εξασφαλιστεί η αναλογική εκπροσώπηση των νομών στη σύνθεση του εκλεγμένου περι-
φερειακού συμβουλίου». Προχωρούμε, τόνισε ο κ. Ραγκούσης άμεσα στη θέσπιση της νέας αρχιτεκτονικής 
μέσα στο 2010 για την εφαρμογή της στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, με κατάργηση, «όπως έχουμε 
δεσμευθεί και το ισχύον εκλογικό σύστημα με την προϋπόθεση του 42%». Σε ότι αφορά στους μετανάστες, 
ανέφερε: «Πρόκειται για το δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές για την τοπική αυτοδιοίκηση στη δεύτερη γε-
νιά μεταναστών και στους μετανάστες που διαθέτουν άδεια μακροχρόνιας διαμονής και έχουν συμπληρώσει 
πενταετία. Πρόθεσή μας είναι ήδη να συμμετάσχουν με δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις επόμενες 
αυτοδιοικητικές εκλογές. Είναι μία πρωτοβουλία ώριμη και αυτονόητη εδώ και χρόνια σε χώρες της Ευρω-
παϊκής Ένωσης». 

Μαθητικά Συμβούλια
Γυμνάσια και Λύκεια έχουν εκλέξει τα 15μελή Μαθητικά τους Συμβούλια για το 
σχολικό έτος 2009 – 2010. Συγκεκριμένα:
Γενικό Λύκειο Πάρου
Τσιλιώρης Δ. - Πρόεδρος, Σαρρής Κων/νος - Αντιπρόεδρος, Μάνης Νίκος - Γραμ-
ματέας. Μέλη: Νίκας Ανδρέας, Νίκας Κων/νος, Μπάλκας Παύλος, Παπαγεωργί-
ου Μαρία, Ραγκούσης Μιχαήλ, Λάβδα Δέσποινα, Κρυώνης Παναγιώτης, Χανιώ-
της Αντώνης, Κατρίτς Όλεγκ, Λάβδας Ιάσων, Κρητικός Σταύρος, Καταπόδης Μέ-
μος.
Γυμνάσιο Νάουσας Πάρου
Θεοδωράκη Μαρία - Πρόεδρος, Κωβαίος Ιωάννης - Αντιπρόεδρος, Κατσουλάκου 
Μαριάννα - Γραμματέας.
Πενταμελή Προεδρεία Τμημάτων
Α1: Αλιφιέρης Ιωάννης - Πρόεδρος, Μοραΐτη Πάολα - Αντιπρόεδρος, Μπαρμπα-
ρήγου Ζαμπέτα - Γραμματέας, Καλουγέρωβ Αντώνης - Ταμίας, Λιαράτσικα Δα-
νάη - Μέλος.

Α2: Πετροπούλου Ανθή - Πρόεδρος, Χριστοδούλου Παναγιώτα - Αντιπρόεδρος, 
Τσαντάνης Νικόλαος - Γραμματέας, Νικολόπουλος Γεώργιος - Ταμίας, Τριπολι-
τσιώτης Ιωάννης - Μέλος.
Β1: Καρποδίνης Κων/νος - Πρόεδρος, Μαλαματένιου Αβρίλ - Αντιπρόεδρος, Αλι-
φιέρης Κων/νος - Γραμματέας, Κορτιάνος Απόστολος - Ταμίας, Αλιφιέρη Χριστί-
να - Μέλος.
Β2: Μετάι Κέβιν - Πρόεδρος, Ρούσσος Χρήστος - Αντιπρόεδρος, Σιφναίος Νι-
κόλαος - Γραμματέας, Οικονόμου Εμμανουέλ - Ταμίας, Παλαιολόγου Κων/νος 
- Μέλος.
Γ1: Θεοδωράκη Μαρία - Πρόεδρος, Κόττης Αθανάσιος - Αντιπρόεδρος, Κατσου-
λάκου Μαριάννα - Γραμματέας, Καρανίκα Ελένη - Ταμίας, Κρητικός Κων/νος - 
Μέλος.
Γ2: Μπαφίτη Βασιλική - Πρόεδρος, Ρούσσου Αρσενία - Αντιπρόεδρος, Σαρρή 
Άννα - Γραμματέας, Πρίφτη Ιωάννα - Ταμίας, Λέκκα Ειρήνη - Μέλος.
Γ3: Χασάνη Ντονάλντο - Πρόεδρος, Τερζή Ζωή - Αντιπρόεδρος, Τόσκα Μαρσί-
ντα - Γραμματέας, Τριπολιτσιώτης Στέφανος - Ταμίας, Τρούσα Μαρία – Χριστί-
να - Μέλος.Εκπρόσωπος μαθητών στη Σχολική Επιτροπή: Κονίνι Ιωάννης (Γ1)
Αναπληρωματικός: Νικολόπουλος Γ. (Α2)

Κυκλαδική Ομοσπονδία Τουριστικών 
Καταλυμάτων «Κυκλάδες» 

Τουριστικά και 
κλαδικά θέματα
Στις 9 και 10 Οκτώβρη διεξήχθη στη Μύκονο το ετήσιο 
Συνέδριο των Διοικήσεων των Σωματείων – μελών 
της Κυκλαδικής Ομοσπονδίας Τουριστικών Καταλυ-
μάτων. Στις συνεδριάσεις συμμετείχαν οι Πρόεδροι 
των πρωτοβάθμιων Σωματείων Τουριστικών Καταλυ-
μάτων των Κυκλάδων, τους οποίους υποδέχτηκε στο 
Δημαρχιακό μέγαρο ο Δήμαρχος Μυκόνου Μέγας - 
Αθανάσιος Κουσαθανάς. 
Από την Πάρο συμμετείχε η κ. Μαλαματένια Λουκή. 
Στο Συνέδριο συζητήθηκαν διεξοδικά σημαντικά 
τουριστικά και κλαδικά θέματα και θα επιδιωχθεί η 
επίλυση και προώθησή τους αρμοδίως.
Τα θέματα που συζητήθηκαν είναι: Απολογισμός 
τουριστικής περιόδου 2009, Ακτοπλοϊκά δρομολό-
για, Οργάνωση & προβλήματα του κλάδου, Τουρι-
στική προβολή των Κυκλάδων και των τουριστικών 
καταλυμάτων. Μετά τη συζήτηση διαμορφώθηκαν 
προτάσεις του κλάδου προς τη νέα κυβέρνηση στα 
παρακάτω θέματα:Τουριστική νομοθεσία, Τουριστι-
κή εκπαίδευση & επιμόρφωση των επαγγελματιών, 
Άγρα πελατών, Παράνομα καταλύματα & ελεγκτικοί 
μηχανισμοί, Τουριστικό Επιμελητήριο, Τίτλοι τουρι-
στικών καταλυμάτων, Γραφεία πληροφοριών για τους 
επισκέπτες, Φορολογικά θέματα. 
Στην Κυκλαδική Ομοσπονδία συμμετέχουν 24 Σωμα-
τεία και είναι μέλη 3.500 επιχειρήσεις από τα νησιά: 
Πάρο, Αμοργό, Ανάφη, Άνδρο, Κέα, Κουφονήσια, Κύ-
θνο, Μήλο, Μύκονο, Νάξο, Σαντορίνη, Σέριφο, Σίφνο, 
Σύρο και Τήνο. Πρόεδρος της Ομοσπονδίας είναι ο κ. 
Αντώνης Καρατάσος.
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Σε καλό κλίμα η πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ. 
του Δ.Λ.Τ. με το νέο Πρόεδρο

Συναίνεση και δουλειά 
Σε καλό κλίμα πραγματο-
ποιήθηκε στις 13 Οκτω-
βρίου η πρώτη συνεδρί-
αση του Δημοτικού Λιμε-
νικού Ταμείου, με το νέο 
πρόεδρο Λ. Κοντό, παρό-
ντος του Δημάρχου Χρ. 
Βλαχογιάννη. Απουσία-
ζαν λόγω καιρικών συν-
θηκών τα μέλη από την 
Αντίπαρο και δικαιολο-
γημένα ο Αντιπρόεδρος Γ. 
Αλιπράντης. 
Στη συνεδρίαση έγινε η 
αντικατάσταση του Προέ-
δρου και των μελών του 

Δ.Σ., καθώς και η τροποποίηση των Επιτροπών που έχουν αναλάβει την επίλυ-
ση θεμάτων που αφορούν λιμενικούς χώρους σε Πάρο και Αντίπαρο. Επίσης,  
έγινε αναμόρφωση του προϋπολογισμού για το έργο της ανάπλασης στο λιμά-
νι της Νάουσας. Το ποσό των 81.000 ευρώ αυξήθηκε κατά περίπου 12,5 χιλιάδες 
ευρώ, γιατί η εταιρία που έκανε την ανάπλαση δεν είχε εξοφληθεί και απαίτησε 
τόκους υπερημερίας με βάση το νόμο. Η αναμόρφωση πέρασε κατά πλειοψηφία 
(κατά ψήφισε ο κ. Κοτσώνης) και σύμφωνα με τον πρόεδρο, έως ότου εξοφλη-
θεί η εταιρία, κατόπιν συμφωνίας με τον κ. Κοντό δεν θα απαιτήσει άλλους τό-
κους υπερημερίας.
Στην αρχή της συνεδρίασης πήρε το λόγο ο Δήμαρχος κ. Βλαχογιάννης, ο οποί-
ος, αφού ευχήθηκε καλή επιτυχία, τόνισε ότι με καλή συνεργασία το Δ.Λ.Τ. μπο-
ρεί να επιτελέσει σημαντικό έργο και επισήμανε ότι άμεσα θα πρέπει να στελε-
χωθεί για να μπορέσει να προχωρήσει το έργο του.
Προς επιβεβαίωση της επιδίωξης για καλή συνεργασία, ο κ. Κοντός, ανέφερε ότι 
στο εξής, οι συνεδριάσεις θα προαναγγέλλονται με επιστολές προς όλα τα μέλη, 
ώστε να προετοιμάζονται και να μην υπάρχουν απουσίες, αλλά και για να προ-
τείνουν θέματα στην ημερήσια διάταξη. Είπε, επίσης, ότι ανά δεκαήμερο θα γί-
νεται συνάντηση με τα μέλη των επιτροπών, για να προωθούνται τα ζητήματα ανά 
περιοχή. 
Καλή επιτυχία τόσο στο νέο πρόεδρο όσο και σε όλα τα μέλη ευχήθηκε και ο Λι-
μενάρχης Ηλίας Κουντρομιχάλης και τόνισε ότι η Λιμενική αρχή θα είναι δίπλα 
τους και συμπαραστάτης στην προσπάθεια για την επιτυχημένη πορεία του Δ.Λ.Τ. 
Σε ό,τι αφορά τη νομιμότητα των έργων, που τέθηκε από τον κ. Φραγκούλη, ο 
κ. Κουντρομιχάλης ανέφερε ότι η νομιμότητα ή τουλάχιστον η νομιμοφάνεια θα 
πρέπει να διέπει όλα τα έργα, για να μην εκτεθεί κανένας.

Εμπορικός Σύλλογος Πάρου - Αντιπάρου

«Έπεσαν οι μάσκες»
Στο θέμα που ανέκυψε με το Σούπερ  Μάρκετ ΑΤΛΑΝΤΙΚ και συγκεκριμένα με 
τους εργαζόμενους που απειλούνται με απόλυση, παρεμβαίνει ο Εμπορικός Σύλ-
λογος Πάρου – Αντιπάρου. Με ανακοίνωσή του προς τα μέλη του ζητεί να προ-
σλάβουν κατά προτεραιότητα, εφόσον έχουν ανάγκες, άτομα από τους απολυμέ-
νους του ΑΤΛΑΝΤΙΚ. 
Στην ανακοίνωσή του αναφέρει: « Έως χτες οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων 
των πολυκαταστημάτων και οι ντόπιοι υποστηρικτές τους, ως πρώτο επιχείρη-
μα για την αναγκαιότητα της παρουσίας τους στη μικρή αγορά της Πάρου, μας 
πλασάρουν τις προσλήψεις στις οποίες θα προβούν και έτσι θα καταπολεμηθεί 
η ανεργία. Προχτές ακόμη, η εταιρία ΑΤΛΑΝΤΙΚ ζήτησε ν’ ανοίξει και τρίτο κα-
τάστημα στη Νάουσα, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι ετοιμάζει τέταρτο, μεγα-
λύτερο στις εγκαταστάσεις της Ε.Γ.Σ. Σήμερα, που το συμβόλαιο ενοικίασης έχει 
καταγγελθεί, (βρίσκετε στα δικαστήρια) και αναγκαστικά θα κλείσει το συγκεκρι-
μένο κατάστημα, βρέθηκε τρόπος να «καθαρίσει» ανώδυνα με το προσωπικό, η 
συγκεκριμένη επιχείρηση.
Με το πρόσχημα, ότι δήθεν δεν συμμορφώθηκε με τις υποδείξεις της υπηρεσί-
ας του Επαρχείου και ο Δήμος θα σφραγίσει το κατάστημα και θα μείνουν στο 
δρόμο όλοι οι εργαζόμενοι, επιχειρεί να «γλιτώσει» τις αποζημιώσεις. Ο Δήμος 
βέβαια, απλά το νόμο εφαρμόζει, το κατάστημα όμως επί της ουσίας θα κλείσει, 
λόγω λήξης του συμβολαίου ενοικίασης».
Ο Εμπορικός Σύλλογος Πάρου – Αντιπάρου σε ένδειξη συμπαράστασης προς 
τους εργαζόμενους, ζητεί από τα μέλη του (όσα έχουν ανάγκες), «να δώσουν 
δουλειά στους απολυμένους των Σούπερ Μάρκετ ΑΤΛΑΝΤΙΚ, κατά προτεραιότη-
τα, δείχνοντας με τον τρόπο αυτό, την Παριανή κοινωνική αλληλεγγύη». 

Απολογισμός του εκλογικού αποτελέσματος 

                Θετικό το αποτέλεσμα                   
- συνέχιση του αγώνα                                                           
Με πρωτοβουλία της Ν.Ε. Κυκλάδων του ΣΥΝ πραγματοποιήθηκε την Παρα-
σκευή 16/10/09 στην Πάρο σύσκεψη με συμμετοχή μελών και φίλων του από την 
Παρο, τη Νάξο και τη Σαντορίνη, με θέμα την αποτίμηση των εκλογικών αποτε-
λεσμάτων.
Στη σύσκεψη στην οποία εισηγητές ήσαν ο Νίκος Συρμαλένιος, μέλος της ΚΠΕ 
και η Γεωργία Βαρελά, μέλος της ΚΠΕ και Γραμματέας της Ν.Ε., παραβρέθηκαν 
μεταξύ άλλων οι υποψήφιοι του ΣΥΡΙΖΑ Μανόλης Ισιγώνης και Γιούλα Μπίρμπα.
Κοινή πεποίθηση των παρευρισκομένων ήταν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, παρά τις μεγάλες 
δυσκολίες που αντιμετώπισε το προηγούμενο διάστημα, κατάφερε κυρίως χάρις 
στο πείσμα και στον αγώνα του κόσμου της Αριστεράς να καταγράψει ένα θετι-
κό αποτέλεσμα. Τονίστηκε επίσης ότι δεν υπάρχει πλέον καμία περίοδος χάριτος 
και ότι θα πρέπει να ξεπεραστούν πλήρως οι λογικές μάχης των μηχανισμών-
τάσεων στο επίπεδο της ηγεσίας. Επισημάνθηκε ακόμη ότι, ότι έγινε στην περί-
οδο μετά τις ευρωεκλογές δεν οφείλεται σε “δικά μας λάθη”, αλλά σε σύγκρου-
ση διαφορετικών πολιτικών. Εξάλλου με έμφαση μπήκε το ζήτημα της συνέχι-
σης του ενωτικού εγχειρήματος του ΣΥΡΙΖΑ, ως συμμαχική παράταξη της Αρι-
στεράς, ενώ αξιολογήθηκε ως θετική η παρουσία του Προέδρου του ΣΥΝ Α. Τσί-
πρα, καθώς και η παρουσίαση των προγραμματικών προτάσεων σε όλη την προ-
εκλογική περίοδο.
Σχετικά με τις Κυκλάδες, εκτιμήθηκε ότι το αποτέλεσμα ήταν θετικό (ελαφρώς 
πάνω από το εθνικό ποσοστό), ότι έχει μεγάλη σημασία η καταγραφή του κόμ-
ματος στην τρίτη θέση σε μεγάλα νησιά, όπως Σύρος και Πάρος. Υπήρξε ωστόσο 
υποχώρηση σε νησιά που τώρα δεν είχε τοπικούς υποψήφιους όπως στις εκλο-
γές του 2007.
Τέλος, σε ότι αφορά τη συνέχεια, μπήκε επιτακτικά το θέμα της ενιαίας παρου-
σίας στα ζητήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της συγκρότησης δημοτικών 
Κινήσεων σε όλα τα νησιά.

Τοπική Επιτροπή Πάρου - Αντιπάρου
Δύο ημέρες νωρίτερα, είχαν συνεδριάσει τα μέλη της Τοπικής Επιτροπής Πά-
ρου – Αντιπάρου με το ίδιο θέμα. 
Η εκτίμηση ήταν ότι το γενικό αποτέλεσμα του ΣΥΡΙΖΑ είναι ικανοποιητικό, παρά 
τις επιθέσεις από το μπλοκ των εκδοτικών συγκροτημάτων και των ΜΜΕ. 
Επίσης, το τελευταίο διάστημα η καλή παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στο debate, οι 
συνεντεύξεις και η παρουσίαση των προγραμματικών θέσεων του ΣΥΡΙΖΑ σε μια 
σειρά από τομείς (Οικονομία, Περιβάλλον, Κοινωνική Πολιτική, κλπ.), αλλά κυρί-
ως η για άλλη μια φορά  συγκινητική επανακινητοποίηση και επαναδραστηριο-
ποίηση του Λαού της Αριστεράς, ανέτρεψαν τις προβλέψεις και έδωσαν στο ΣΥ-
ΡΙΖΑ ένα αξιοπρεπές εκλογικό αποτέλεσμα. 
Για τη συνέχεια αποφασίστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ με αφετηρία το εκλογικό αποτέλε-
σμα και αξιοποιώντας δημιουργικά τη μέχρι τώρα εμπειρία του, να προχωρήσει 
μπροστά ξεκαθαρίζοντας τα οργανωτικά, λειτουργικά και πολιτικά ζητήματα και 
να ανοιχτεί στην κοινωνία. 
Να σημειωθεί, ότι σε τοπικό επίπεδο ο ΣΥΡΙΖΑ αύξησε τον αριθμό των ψήφων 
του κατά 10%. 

Συγχαρητήρια
Αγαπητέ Γιάννη Ραγκούση,
με μεγάλη χαρά και υπερηφάνεια θέλω να σου εκφράσω εκ μέρους του Τοπικού 
Συμβουλίου και όλων των κατοίκων του δημοτικού διαμερίσματος Αρχιλόχου, τα 
πιο θερμά μας συγχαρητήρια και τις καλύτερες ευχές για τα νέα σου καθήκοντα.
Ευστράτιος Χριστόφορος
Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Δ.Δ. Αρχιλόχου Πάρου

Παρέμβαση εννέα βουλευτών για την προοπτική της Ν.Δ.

Για τη διασφάλιση της ενότητας
Εννέα βουλευτές της Ν.Δ., μεταξύ των οποίων ο βουλευτής Γ. Βρούτσης, ενό-
ψει της εκλογής νέου προέδρου της παράταξης, με υπόμνημά τους επισημαίνουν 
ότι μετά τη βαριά ήττα στις πρόσφατες εκλογές προτεραιότητα έχει η διασφάλι-
ση της ενότητας του κόμματος. 
Οι βουλευτές κάνουν λόγο για «τολμηρή ανανέωση σε νοοτροπίες, ιδέες και πρό-
σωπα, χωρίς συμβιβασμούς που μας απεγκλωβίζουν από τον κομματικό μικρό-
κοσμο και ανοίγουν διαύλους επικοινωνίας με τους πολίτες». 
Οι βουλευτές δηλώνουν σε όλους τους τόνους: «Πρέπει ν’ αλλάξουμε πολλά στο 
κόμμα μας για μια νέα αξιόπιστη και νικηφόρα πορεία».
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Ανάπλαση της πλατείας στη Νάουσα
Αλλαγή σκηνικού
Ομόφωνα εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο στις 16 Οκτωβρίου η μελέτη 
και προκήρυξη του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου "Ανάπλαση κεντρι-
κής πλατείας, δρόμων και λιμανιού Νάουσας". Ένα έργο που θα αλλάξει τη μορ-
φή του συγκεκριμένου κομματιού και θα αποτελέσει ένα ακόμη συν στην - έτσι 
κι αλλιώς - όμορφη Νάουσα. Ο δρόμος θα στρωθεί με κυβόλιθους, θα γίνει δι-
απλάτυνση, στο βαθμό που είναι εφικτό, της πλατείας, θα παραμείνει η παιδι-
κή χαρά, η οποία όμως θα αναπλασθεί. Οι εργασίες θα αρχίσουν εγκαίρως και, 
όπως ζήτησε ο Εμπορικός Σύλλογος Πάρου - Αντιπάρου και έγινε δεκτό το αίτη-
μά του,  θα σταματήσουν τις ημέρες των εορτών του Πάσχα, ώστε να μην αντιμε-
τωπίσουν προβλήματα οι επιχειρηματίες της περιοχής.

Κοινότητα Αντιπάρου    
Έργα και προμήθειες
Στα έργα και τις προμήθειες για την Κοινότητα Αντιπάρου, από το Αναπτυξιακό 
πρόγραμμα «Θησέα» ΣΑΤΑ Κοινότητας και το Υπουργείο Αιγαίου προϋπολογι-
σμού 1.271.417,65 €, αναφέρεται με δελτίο Τύπου η Κοινότητα του νησιού.
Σύμφωνα με αυτό:

1) Ένα μεγάλο έργο που χρηματοδοτεί το Αναπτυξιακό πρόγραμμα του "Θησέα" 
πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή στο νησί με τίτλο «Παραλιακή οδός μετά κόμ-
βου (για το τμήμα που δεν απαιτείται διαπλάτυνση της οδού)αποκατάσταση ζη-
μιών προβλήτας, πλακόστρωση πεζοδρομίων και του χωματόδρομου στην περι-
οχή του Αγ. Σπυρίδωνα.» Το έργο θα παραδοθεί μέχρι το τέλος του χρόνου. 
Ο Αρχικός προϋπολογισμός είναι:   292.520,00 € 
Οι επί πλέον πλακοστρώσεις           145.000,00 €
και η πλακόστρωση του πεζοδρομίου         70.000,00 €
Σύνολο      507.529,00 €
2) Πραγματοποιήθηκε η συνέχεια του έργου της «Δεξαμενής νερού» 1000 κυ-
βικών και ολοκληρώνονται τα έργα «Επέκταση υδραγωγείου Αντιπάρου» (αντλι-
οστάσια) που θα συνδέσουν τη δεξαμενή με το δίκτυο και τις γεωτρήσεις και 
θα παραδοθεί μέχρι τέλος Νοεμβρίου. Το έργο χρηματοδοτεί ο «Θησέας» με 
287.505,65 €.
3) Άλλο ένα έργο από τον «Θησέα» προϋπολογισμού 90.400,00 € είναι η «προμή-
θεια 4 φορητών απορριμματοδεκτών τύπου συμπίεσης». Δημοπρατήθηκε και θα 
τα παραλάβουμε στο τέλος Οκτωβρίου.
4) Ακόμα 125.000,00 € από τη διαδημοτική συνεργασία του «Θησέα» με τον Δήμο 
Πάρου παραλάβαμε το φορτηγό για τη μεταφορά των κοντεΐνερ στο ΧΥΤΑ Πάρου 
Αντιπάρου. 
5) Για την «Προμήθεια ειδών παιδικής χαράς» για το Νηπιαγωγείο και το πάρκο 
στο Σιφνέικο από «Θησέα» 24.983,00 € και από ιδίους πόρους ΣΑΤΑ 20.500,00 € 
για τη διαμόρφωση του αύλειου χώρου του Νηπιαγωγείου και του πάρκου σύ-
νολο 44.983,00 €. 
6) Πραγματοποιούμε στις 20 Οκτωβρίου τη Δημοπρασία του έργου «Ασφαλτο-
στρώσεις Κοινότητας Αντιπάρου» προϋπολογισμού 216.000,00 € από δικούς μας 
πόρους ΣΑΤΑ.
Ακόμα μια σειρά μελετών προωθούνται για τη δημοπράτηση έργων υποδομής 
χρηματοδοτούμενα από το Αναπτυξιακό πρόγραμμα του "Θησέα".



8 ΑγγελίεςΤετάρτη  21 Οκτωβρίου 2009 www.fonitisparou.gr

ΔΙΑΦΟΡΑ

TOYOTA RAV, ασημί χιλ. 37000 ηλιο-
ροφή αισθ. Παρκαρίσματος, αεροτο-
μή, ατρακάριστο σε γκαράζ, πωλείται. 
Τιμή: 22.500 € Τηλ.: 6977972226.

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΤΑΒΕΡΝΑ ΛΟΛΑ-
ΝΤΩΝΗΣ, ενοικιάζεται εν ενεργεία 
και πλήρως εξοπλισμένη στην περι-
οχή Λολαντώνης. Τηλ.: 22840 42697, 
6955785085.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΑΒΕΡΝΑΣ, πωλείται εν 
λειτουργία: 3 ψυγεία, πάγκος με κε-
ραμικά και γκάζι, ψωμιέρα ντουλάπι, 
πάγκος, ράφια για ποτήρια, ντουλάπι 
πιάτων, 2 φριτέζες, πλυντήριο πιάτων, 
πιάτα, ποτήρια, φλιτζάνια κ.τ.λ. Τηλ.: 
22840 51040.

ΜΗΧΑΝΑΚΙ 50cc PEUGEOT VIVACITY, 
21000  km πωλείται από ιδιώτη σε 
άριστη κατάσταση. Τιμή: 500€. Τηλ.: 
6930789991, 22840 61374. 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ 
ΚΑΙ ΞΥΛΕΙΑ, πωλούνται μεταχειρισμέ-
να. Τηλ.: 6948963151.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ, ζητείται για συστέ-
γαση με ιατρείο στην περιοχή της 
Παροικίας. Τηλ.: 22840 21114, 22840 
25056, 6973662229.

ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ 
ΜΙΚΡΟΕΠΙΠΛΑ πωλούνται σε τιμή ευ-
καιρίας, λόγω αποχώρησης από την 
Πάρο. Τηλ.: 6973038106.

CITROEN C3, πωλείται, μοντέλο 2005’, 
1100cc, 31.000km, ατρακάριστο, σε 
πολύ καλή κατάσταση. Γαλάζιο με-
ταλλικό χρώμα, αερόσακος, a/c, ρά-
διο/cd, κεντρικό κλείδωμα, ηλεκτρικά 
παράθυρα μπροστά. Τιμή: 6.500€. Τηλ.: 
6974361108. 

ΑΡΤΟΚΛΙΒΑΝΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ, 
πωλείται σε άριστη κατάσταση με 4 
εστίες, αυτόματος, Γερμανικός. Τιμή 
Ευκαιρίας: 5.000€. Τηλ.: 22840 41259.

ΣΝΑΚ - ΜΠΑΡ - ΚΑΦΕ, πωλείται στον 
Κάτω Γυαλό Παροικιάς, εν ενεργεία, 
πλήρως εξοπλισμένο, 43τ.μ. Τηλ.: 
6936723668. Από 17:00-00:00.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΨΙΛΙΚΩΝ, στη Νάουσα 
πωλείται εν ενεργεία. Τιμή συζητήσι-
μη. Τηλ.: 6942808306.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ, ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ, 
ΠΙΤΣΑΡΙΑ, ενοικιάζεται στη Μεσσάδα, 
(Χρυσή Ακτή), με υπέροχη θέα στη θά-
λασσα. Τηλ.: 6944290298.

POSEIDON RANIERI STARGATE 5,90m. 

HONDA 130HP 4χρονη, τρέιλερ, roll bar, 
βυθόμετρο, ράδιο-cd GPS, 2 tank 60lt., 
flaps. Τιμή: 17.000€ Τηλ.: 6977339858.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΟΙΝΟΜΑ-
ΓΕΙΡΕΙΟ, πωλείται εν ενεργεία με 
30ετή παρουσία στο χώρο, στην Πα-
ροικία. Τηλ.: 6948899253. Κος Νίκος

ΒΑΡΚΑ ΞΥΛΙΝΗ, πωλείται 5μ με επαγ-
γελματική άδεια αλιείας. Τηλ.: 22840 
92073, 22840 23231.(μόνο απογευμα-
τινές ώρες) 

ΜΗΧΑΝΑΚΙ ΤΡΙΚΥΚΛΟ, PIAGGIO ΑΡ 
50cc μοντέλο 2007 πωλείται. Τηλ.: 
22840 53384.

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ (MERCEDES 
404), υπ’αριθ. κυκλοφορίας ΕΜΖ 4118, 
πωλείται μαζί με τις αναλογούσες σε 
αυτό μετοχές της Κ.Τ.Ε.Λ. ΠΑΡΟΥ σε 
ποσοστό 50% ή 100%. Ανταλλάσσεται 
και με ακίνητο. Τηλ.: 6972697183. 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΣ-
ΜΗΜΑΤΑ, στη Νάουσα (στα στενάκια), 
πωλείται πλήρως εξοπλισμένη. Τηλ.: 
6970885149, 6944946898.

ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ - ΣΟΥΒΛΑΤΖΙΔΙΚΟ πω-
λείται, εν ενεργεία, πλήρως εξοπλι-
σμένο, στην παραλία της Παροικίας. 
Τηλ.:6973438183

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΔΩΡΟΥ - ΒΙΒΛΙΟ-
ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟ, πωλείται στις Λεύκες 
(πλατεία Ηρώων). Τηλ.:22840 44000, 
6974496797

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΜΑΡΜΑΡΑ, μονοκατοικία 50τ.μ. επίσης 
άλλη κουκλίστικη μονοκατοικία 35τ.μ. 
ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΑΡΟΥ. Τηλ.: 22840 22070, 
210 8087501, 6972700100.

ΑΛΥΚΗ, μονοκατοικία 51τ.μ. (έχει υπό-
λοιπο συντελεστή δόμησης) 2υ/δ σε 
οικόπεδο 205τ.μ. θέα θάλασσα. ΑΚΙ-
ΝΗΤΑ ΠΑΡΟΥ. Τηλ.: 22840 22070, 210 
8087501, 6972700100.

ΑΘΗΝΑ – ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ, πωλούνται δι-
αμερίσματα καινούργια 85τ.μ., 80τ.μ., 
76τ.μ. και 60τ.μ. Επίσης σε ΝΕΑΠΟΛΗ 
& ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ, 2 μαγαζιά 50τ.μ. Κα-
τασκευαστική Εταιρία Αντιπαριώτης. 
Τηλ.: 210 5622980, 6937394436.

ΛΕΥΚΕΣ, επαγγελματική στέγη 85τμ για 
μίσθωση ή και για πώληση ASPIS REAL 
ESTATE ΤΗΛ 2284024007 www.Aspis-
RealEstate.gr. Κωδικός: ΠΠ04-52

ΠΑΡΟΣ, ξενοδοχειακή μονάδα 30 δω-
ματίων με πισίνα και πολλούς κοινό-
χρηστους χώρους, σε πολύ καλό ση-

μείο & 100μ από παραλία, θέα θάλασ-
σα, πολύ καλή επένδυση ASPIS REAL 
ESTATE ΤΗΛ 2284024007 www.Aspis-
RealEstate.gr. Κωδικός: ΠΠ02-57

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ξενοδοχειακή επιχείρη-
ση 500τμ σε μοναδικό σημείο με πι-
σίνα, απίθανο ηλιοβασίλεμα & πανο-
ραμική θέα της Παροικιάς, ενοικιάζε-
ται ή πωλείται ASPIS REAL ESTATE ΤΗΛ 
2284024007 www.Aspis-RealEstate.gr. 
Κωδικός: ΠΠ01-95

ΛΕΥΚΕΣ, μονοκατοικία 117τμ ενός χρό-
νου σε ύψωμα με μοναδική & ανε-
μπόδιστη θέα στο Αιγαίο, σε οικό-
πεδο 4 στρεμμάτων & με δυνατότητα 
επιπλέον δόμησης 100τμ, 3 υ/δ, ενερ-
γειακό τζάκι, γκαράζ, αποθήκη, δε-
ξαμενή, τιμή 550.000€ ASPIS REAL 
ESTATE ΤΗΛ 2284024007 www.Aspis-
RealEstate.gr.  Κωδικός: ΠΠ04-51

ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ, νεόδμητη μεζονέτα 107τμ 
τριών επιπέδων σε συγκρότημα κατοι-
κιών με πισίνα, 3 υ/δ (ένα σε κάθε 
επίπεδο), πολύ καλή κατασκευή, από-
σταση με τα πόδια από παραλία ASPIS 
REAL ESTATE ΤΗΛ 2284024007 www.
Aspis-RealEstate.gr. Κωδικός: ΠΠ02-
94

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, κατοικία 114τμ κατασκευής 
2006 σε οικόπεδο 565τμ, 3 υ/δ, 2 μπά-
νια, τζάκι, πολύ ωραία θέα στο λιμά-
νι ASPIS REAL ESTATE ΤΗΛ 2284024007 
www.Aspis-RealEstate.gr. Κωδικός: 
ΠΠ01-103

ΑΛΥΚΗ, πέτρινη βίλα 230 τ.μ., άνε-
τοι χώροι ,4 υπνοδωμάτια, 3 μπάνια, 
ανεξάρτητος ξενώνας, μεγάλη κου-
ζίνα πλήρως εξοπλισμένη, βερά-
ντες, καλοριφέρ, air condition, ειδι-
κή κατασκευή, κήπος 810τ.μ., πισί-
να. 460.000 €. Εκπτώσεις ή ευκολίες 
δεκτές. www.paroshomes.livadas.de  
Τηλ. 6932285768

ΑΓΚΑΙΡΙΑ, οικία 109,03τ.μ., πετρόκτι-
στη με την ποιο ωραία θέα του νη-
σιού για απαιτητικούς. Μεγάλες βε-
ράντες, πέργολες, bbq, κήπος φυτε-
μένος, γκαράζ, 285.000 € Εκπτώσεις ή 
ευκολίες δεκτές.  www.paroshomes.
livadas.de  Τηλ. 6932285768. 

ΈΛΗΤΑΣ, οικία 117τ.μ. 2 μεγάλες κρε-
βατοκάμαρες, και έναν ξενώνα, 4 
μπάνια,  τζακούζι, σαλόνι, καλοριφέρ, 
πισίνα, βεράντες με πέργολες, ανε-
μπόδιστη θέα του λιμανιού και ηλιο-
βασιλέματος. 320.000 € Εκπτώσεις ή 
ευκολίες δεκτές. www.paroshomes.
livadas.de  Τηλ. 6932285768.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ - ΚΑΚΑΠΕΤΡΑ, καινούρ-
για πετρόχτιστη οικία 89τ.μ., καλο-
ριφέρ, πάρκινγκ, κήπος, πέργολες. 
155.000 € Εκπτώσεις ή ευκολίες δε-

κτές. www.paroshomes.livadas.de 
Τηλ. 6932285768

ΚΑΛΑΜΑΥΚΑ, καινούρια πετρόχτιστη 
οικία 45τ.μ. θέα θαλάσσης, μεγάλες 
βεράντες, πέργολες, καλοριφέρ, κή-
πος 85.000 €  Εκπτώσεις ή ευκολίες 
δεκτές. www.paroshomes.livadas.de 
Τηλ. 6932285768

ΚΑΜΠΙ, οικία 70τ.μ. πετρόχτιστη, με 
κτήμα 1.366τ.μ., βεράντες, καλορι-
φέρ, ταράτσα, θέα, πέτρινη μάντρα. 
138.000€ Εκπτώσεις ή ευκολίες δε-
κτές. www.paroshomes.livadas.de 
Τηλ. 6932285768

ΚΑΜΠΙ, οικία 47τ.μ., πετρόχτιστη, με 
κτήμα 1.041τ.μ., βεράντες, καλορι-
φέρ, ταράτσα, θέα, πέτρινη μάντρα. 
90.000€ Εκπτώσεις ή ευκολίες δε-
κτές. www.paroshomes.livadas.de 
Τηλ. 6932285768

ΚΑΜΠΙ, οικία 65τ.μ., με κτήμα 1.442τ.μ., 
βεράντες, καλοριφέρ, ταράτσα, θέα, 
πέτρινη μάντρα. 128.000€  Εκπτώσεις ή 
ευκολίες δεκτές.  www.paroshomes.
livadas.de Τηλ. 6932285768

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, οικία 85τ.μ. πε-
τρόχτιστη, με θέα την Αντίπαρο, 2 κρε-
βατοκάμαρες, σαλόνι, σκεπαστή βε-
ράντα, καλοριφέρ, μεγάλες βεράντες 
με πέργολες, κήπος περιφραγμένος. 
205.000€ Εκπτώσεις ή ευκολίες δε-
κτές. www.paroshomes.livadas.de 
Τηλ. 6932285768

ΠΟΥΝΤΑ, ευκαιρία 100τ.μ., 160.000€  2) 
ΝΑΟΥΣΑ, 90τ.μ. και 300τ.μ. γη 130.000€ 
4) ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΝΑΟΥΣΑΣ, 160τ.μ. 5) 
45τ.μ. 60.000€. Μεσιτικό Γραφείο ΚΑ-
ΡΟΛΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ. Τηλ.: 6944856105, 
22840 52225. 

ΛΕΥΚΕΣ, πωλείται παλιά κατοικία εντός 
οικισμού 73τ.μ. σε οικόπεδο 400τ.μ., 
απεριόριστη θέα, πρόσβαση με αυτο-
κίνητο. Τηλ.: 22840 42423, 6971962021.

ΒΟΥΤΑΚΟΣ, μεζονέτες ή βιλίτσες και-
νούργιες από 90 – 135τ.μ. σε οικόπε-
δο 342τ. έκαστη, 250μ.από τη θάλασ-
σα, απεριόριστη θέα. Από 185.000€.
Ευκολίες πληρωμής. Τηλ.:6976355297

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ 
- ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΔΡΥΟΣ, καταπληκτικό οικόπεδο 
1.000τ.μ. πολύ κοντά στη θάλασσα. 
Επίσης άλλο οικόπεδο 650τ.μ. θέα θά-
λασσα, και τα 2 εντός οικισμού. ΑΚΙ-
ΝΗΤΑ ΠΑΡΟΥ. Τηλ.: 22840 22070, 210 
8087501, 6972700100.

ΛΕΥΚΕΣ, μοναδικό αμφιθεατρικό οι-
κόπεδο εντός οικισμού 900τ.μ. με θέα 
θάλασσα και η Νάξος. ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΑ-
ΡΟΥ. Τηλ.: 22840 22070, 210 8087501, 
6972700100.

ΠΑΡΟΣ, παραθαλάσσιο οικόπεδο 
1.033τμ εντός σχεδίου, τιμή 300.000€ 
ASPIS REAL ESTATE ΤΗΛ 2284024007 
www.Aspis-RealEstate.gr. Κωδικός: 
ΠΠ04-41

ΣΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ, αγροτεμάχιο 12 στρεμ-
μάτων σε μοναδική θέση, 100μ από 
παραλία, σοβαρές προτάσεις ASPIS 
REAL ESTATE ΤΗΛ 2284024007 www.
Aspis-RealEstate.gr. Κωδικός: ΠΠ01-
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ΠΑΡΟΙΚΙΑ, κτήμα 10 στρεμμάτων με 
ελαιόδεντρα & μοναδική θέα στο λιμά-
νι ASPIS REAL ESTATE ΤΗΛ 2284024007 
www.Aspis-RealEstate.gr. Κωδικός: 
ΠΠ01-129

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ, παραθαλάσσια έκταση 40 
στρεμμάτων πάνω σε παραλία, έχει γί-
νει κατάτμηση ASPIS REAL ESTATE ΤΗΛ 
2284024007 www.Aspis-RealEstate.gr. 
Κωδικός: ΠΠ02-78

ΝΑΟΥΣΑ, θέση Ανάληψη, οικόπεδο οι-
κοδομήσιμο 300τ.μ., 45.000€. Ευκολί-
ες. www.paroshomes.livadas.de. Τηλ. 
6932285768

ΘΑΨΑΝΑ, ορεινό κτήμα (15 λεπτά 
από Παροικία) 15.604τ.μ. με κατοι-
κιά, αποθήκες και παλαιό μύλο (ημι-
τελή). 220 ελιές και πολλά οπωροφό-
ρα. Ηλεκτροδοτείται με φωτοβολταϊ-
κά. Επιπλωμένο. Θέα. Τιμή 165.000€. 
www.paroshomes.livadas.de  Τηλ. 
6932285768

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, 1) ΄ΕΛΗΤΑΣ 8.000τ.μ., 
100.000€. 2) ΚΑΒΑΚΙ 14 στρέμμα-
τα. 100.000€. 3) ΣΥΡΙΓΟΣ 7.000τ.μ., 
100.000€. 4) ΒΟΥΤΑΚΟΣ 4.000τ.μ., 
100.000€. 5) ΝΑΟΥΣΑ σχεδίου 1200τ.μ. 
ΣΔ 0,8 και 350τ.μ. ΣΔ 0,7. Μεσιτικό 
Γραφείο ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ. Τηλ.: 
6944856105, 22840 52225. 

ΛΕΥΚΕΣ, πωλείται κτήμα 45 στρεμμά-
των, με παλιό κτίσμα, με ανεμπόδιστη 
θέα στο Αιγαίο, περιοχή Στρουμπούλα, 
Τηλ.: 6977011244

ΛΟΛΑΝΤΩΝΗΣ, κτήμα 4 στρέμμα-
τα 200m οικοδομήσιμο, 300 μέτρα 
από τη θάλασσα. Τηλ.: 22840 42423, 
6948511546. 
 
ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (δεξιά μεριά), 
πωλείται χωράφι 6 στρέμματα, οι-
κοδομήσιμο, δασικό (με πιστοποί-
ηση δασαρχείου). Στην εξαιρετική 
Τιμή των 40.000€ Τηλ.: 22840 41641, 
6942860714. 

ΛΑΓΚΑΔΑ, πωλείται κτήμα περίπου 15 
στρέμματα, εύκολη πρόσβαση. Τηλ.: 
22840 44012.

ΛΕΥΚΕΣ, πωλείται περιβόλι 855m2, 
εντός οικισμού, με 2 πηγάδια και νερό 
πόσιμο με πολλά φρουτόδεντρα, δίπλα 
σε χείμαρρο και με σπίτι 35m2. Τηλ.: 
6932319774.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
– ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, 
ενοικιάζεται κατάστημα 55m2. Τηλ.: 
6945084731.

ΚΑΜΑΡΕΣ, κατοικία προς ενοικία-
ση με 1 υ/δ, 1 λουτρό, σαλοτραπεζα-
ρία – κουζίνα, με αυτόνομη θέρμανση, 
κλιματισμό, βεράντες, παρκινγκ. Τιμή: 
260€ / μήνα. Τηλ.: 6945462897.

ΜΑΡΜΑΡΑ, ενοικιάζεται τριάρι με 
2υ/δ, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο. Τηλ.: 
6946358365. Μετά τις 4.00 το από-
γευμα.

ΝΑΟΥΣΑ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ, 1) ισό-
γειο 120τ.μ. με υπόγειο για τράπε-
ζα, ιατρεία, φροντιστήρια. 2) Κατάστη-
μα 90 – 110τ.μ. 3) ΠΟΥΝΤΑ μονοκατοι-
κία 90τ.μ. 2 υ/δ. Μεσιτικό Γραφείο ΚΑ-
ΡΟΛΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ. Τηλ.: 6944856105, 
22840 52225. 

ΤΣΙΡΙΔΙΑ ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ, ενοικιάζεται και-
νούργια κατοικία 150τμ, στον κεντρι-
κό δρόμο απέναντι από την ΕΞΠΑ, με 3 
υ/δ, 2 μπάνια, κουζίνα, σαλόνι, μεγά-
λες βεράντες και αυτόνομη θέρμανση.  
Για μόνιμη κατοικία ή γραφεία. Τηλ. 
22840 21130, 6947188701.

ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ - ΝΑΟΥΣΑΣ, 
ενοικιάζονται καταστήματα, γραφεία 
και 1 αποθήκη 160τ.μ. με ιδιωτικό παρ-
κινγκ. Τηλ.: 22840 25292, 6945120247. 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται γκαρσονιέ-
ρα για όλο το χρόνο. Τηλ.: 6977070920.

ΑΣΠΡΟ ΧΩΡΙΟ, ενοικιάζεται κτήριο 
240τ.μ. για επαγγελματική χρήση με 
χώρο στάθμευσης επί κεντρικού δρό-
μου. Τηλ.: 6976336421, 22840 91468.

ΣΟΥΒΛΙΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, ενοικιάζεται δια-
μέρισμα 70τ.μ. νεόκτιστο με αυτόνομη 
θέρμανση. Τηλ.: 6947188703. 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΚΑΚΑΠΕΤΡΑ, ενοικιάζεται 
οικία πέτρινη πολυτελής κατασκευής 
56τ.μ. με a/c, κεντρική θέρμανση, κή-
πος, διαθέσιμη μέχρι τον Ιούνιο. Τιμή: 
350€. Τηλ.: 6938582674.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΚΑΚΑΠΕΤΡΑ, ενοικιάζεται 
οικία πολυτελής κατασκευής πέτρινη 
56τ.μ. με a/c, ξύλινα πατώματα, κή-
πος, χώρο παρκινγκ. Τιμή: 450€. Τηλ.: 
6978010678.

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΚΥΡΙΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ, ντόπιος αναλαμ-
βάνει σκάψιμο, πότισμα, κλάδεμα 
και γενικά περιποιήσεις κήπων. Τηλ.: 
6932110791.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ, παραδίδει ιδιαίτερα 
μαθήματα κατ’ οίκον στα Μαθηματικά 
σε μαθητές Γυμνασίου, Λυκείου. Τηλ.: 
6993939396. 

ΚΥΡΙΟΣ ΓΕΡΟΚΟΜΟΣ (ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙ-
ΚΟΣ), αναλαμβάνει ηλικιωμένους και 
ανθρώπους που έχουν ανάγκη από 
βοήθεια. Σοβαρές προτάσεις. Τηλ.: 
6938385668. 

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, αριστούχος Πανεπιστημί-
ου Αθηνών, με φροντιστηριακή πείρα, 
παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μα-
θητές  Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυ-
κείου. Τηλ.: 6938093513

ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ζητά εργασία, 
ή αναλαμβάνει καθαρισμούς σπιτιών 
όλο το χρόνο. Τηλ.: 6987820410

ΚΟΠΕΛΑ, αναλαμβάνει φύλαξη μωρού, 
φροντίδα ηλικιωμένων και εξωτερικές 
δουλειές σε  γύρω περιοχές της Νά-
ουσας. Τηλ.: 6939234474. 

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ, κάτοικος Πάρου, 
αναλαμβάνει την φύλαξη παιδιών – 
βρεφών απογευματινές – βραδινές 
ώρες (μόνιμα ή περιστασιακά). Τηλ.: 
6972090756. 

ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ παραδί-
δονται σε ενήλικες και παιδιά. Προε-
τοιμασία Celi 1, 2, 3 Diploma, κρατικό 
πιστοποιητικό. Τηλ.: 6974365805. 

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα μα-
θήματα σε μαθητές Δημοτικού-
Γυμνασίου-Λυκείου. Τηλ.:6946713374

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΖΗΤΗΣΗ 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΤΟΜΟ, για σχολικός τροχο-
νόμος στο 2ο Δημοτικό σχολείο Παροι-
κίας. Τηλ.: 6944613181. 

ΠΩΛΗΤΡΙΑ, ζητείται για μόνιμη εργασία 
στο αρτοποιείο «ΑΡΤΟΠΟΛΙΣ» στην Πα-
ροικία. Τηλ.: 22840 24966.  

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥ-
ΩΝ EXPERT ΣΤΗΝ ΝΑΟΥΣΑ, ζητά για 
άμεση πρόσληψη : 1ον ΠΩΛΗΤΗ, 2ον 
ΠΩΛΗΤΡΙΑ. Με τα εξής προσόντα: α) 
προϋπηρεσία σε κατάστημα ηλεκτρι-
κών συσκευών, τουλάχιστον 2 έτη β) 
Γνώσεις Αγγλικής γλώσσας γ) Γνώ-
ση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογι-
στή. Πολύ καλός μισθός και ποσοστά. 
Μόνιμη απασχόληση, πενθήμερη ερ-
γασία, προοπτική εξέλιξης σε μεγάλο 
φορέα της Expert. Τηλ.: 6948882474, 
22840 52260. 

ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ ζητούν τα καταστήματα 
καλλυντικών GALERIE DE BEAUTE, για 
πλήρη απασχόληση όλο το έτος. Παρέ-
χει πακέτο αποδοχών με πλήρη ασφά-
λιση, μισθό και bonus αναλόγως προ-
σόντων. Τηλ.: 22840 22669. Κος Θωμάς 
Παντελαίος.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΩΝ

Απλή αγγελία ιδιωτών (ως 15 λέξεις): 5,00€
Απλή αγγελία μεσιτών (ως 15 λέξεις): 3,00€
Έγχρωμη αγγελία: 10,00€
Αγγελία με φωτο (ως 15 λέξεις): 15,00€
Αγγελία πέραν των 15 λέξεων: 0,25€ / λέξη

Απλή αγγελία ιδιωτών ως 15 λέξεις, ΔΩΡΕΑΝ οι δύο πρώτες δημοσιεύσεις.

Στις 18 Σεπτεμβρίου, ο Γιώργος Τσαντάνης, ο Καπτάν Γιώργης, ξεκίνησε για το 
τελευταίο ταξίδι του, τη μετάβαση του προς την αιωνιότητα. Προερχόμενος 
από οικογένεια με μακρά παράδοση στη θάλασσα, μυήθηκε από νωρίς στα 
μυστικά της αλιευτικής τέχνης την οποία άσκησε με απαράμιλλη ικανότητα. 
Δεινός ψαράς όπως μαρτυρούν όλοι οι παλιοί θαλασσινοί και αντιπροσωπευ-
τικός εκφραστής της παραδοσιακής αλιείας που σιγά-σιγά σβήνει. Ο βίος, 
όπως και το επάγγελμα του, πολυκύμαντο. Πολλές χαρές αλλά και λύπες, που 
ωστόσο δεν λύγισαν το ηρωικό του φρόνημα. Σε αυτό συνέτεινε βέβαια και η 
ακλόνητη πίστη του στο Χριστό και την εκκλησία του, την οποία θέρμαναν τόσο 
οι Πατέρες της Ι.Μ. Λογγοβάρδας, στην οποία παιδιόθεν βίωνε την αυθεντι-
κή ορθόδοξη εκκλησιαστική ζωή, όσο και της Ι.Μ. Δοχειαρίου, στο περιβόλι 
της Παναγίας που το επισκεπτόταν τακτικά τα τελευταία χρόνια της ζωής του. 
Έχοντας λοιπόν τα απαραίτητα πνευματικά εφόδια, απέδειξε αξιοθαύμαστη 
αντοχή στη δοκιμασία της ασθένειας, η οποία παρ’ ότι τον κατέβαλλε σωματι-
κά, τον στόλισε με τις αρετές της αγάπης, της υπομονής και της αδιάψευστης 
Χριστιανικής ελπίδας. Όσοι του συμπαραστάθηκαν τις τελευταίες δύσκολες 
στιγμές του, πέρα από το βαθύ πόνο του αποχωρισμού, αισθάνονται ταυτό-
χρονα την ανακούφιση και κρυφή χαρά γιατί πιστεύουν ακράδαντα ότι για μια 
ακόμη φορά στη ζωή ενός πιστού Χριστιανού, επιβεβαιώνονται τα λόγια του 

Κυρίου «ο πιστεύω εις εμέ καν αποθάνη γήσεται και πας ο ζων και πιστεύων εις εμέ ου μη αποθάνη εις τον αιώνα.». 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
Από καρδιάς ευχαριστίες στις γιατρούς του Κέντρου Υγείας Πάρου, Αρχοντούλα Φράγκου και Goke Pam, καθώς και στον 
Χρήστο Παπαδημητρίου και Νικόλαο Αποστολόπουλο για την ιατρική υποστήριξη και συμπαράσταση τους στην ασθένεια 
του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και παππού. 
Η οικογένεια.

Ο Δημήτρης Γαλάνης, «Παππούς» 
όπως τον αποκαλούσαν οι φίλοι, 
δεν είναι πια κοντά μας. Έφυ-
γε ήσυχα και ήρεμα όπως ο ίδιος 
ευχόταν, στις 6 / 10 / 2009 σε ηλι-
κία 87 ετών. Γεννήθηκε στην Σάμο 
το 1922. Υπάλληλος της ΔΟΥ και 
μετά την συνταξιοδότησή του, το 
1984, εγκαταστάθηκε στην Πάρο. 
Ευχαριστούμε τους γιατρούς και 
το προσωπικό του Κ.Υ. Πάρου, ιδι-
αίτερα την γιατρό κα Γιόκο, για τις 
ιατρικές φροντίδες που του προ-
σέφεραν. Ευχαριστούμε τους φί-
λους για την αγάπη που μας έδει-
ξαν, κατά την διάρκεια της ασθε-
νείας του και για την  συμπαρά-
στασή τους στο βαρύτατο πέν-
θος μας.
Η Σύζυγος, Τα Παιδιά, Τα Εγγόνια, 
Τα Δισέγγονα.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
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Χορευτικός Όμιλος Νάουσας
«Καλώς 
ανταμωθήκαμε»
Συνεχίζοντας τις φιλοξενίες άλλων συγκροτημάτων 
παραδοσιακών χορών, που από το ξεκίνημά του έχει 
καθιερώσει, ο Χορευτικός Όμιλος Νάουσας Πάρου 
είχε τη χαρά να παρουσιάσει στον κόσμο του νησιού 
μας, σε κοινή παράσταση, την Ομάδα Παραδοσια-
κού Χορού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ήταν δε 
η πρώτη φορά που ο Παριανός όμιλος φιλοξένησε 
σχήμα από την Ήπειρο. 
Η παράσταση με τον τίτλο «Καλώς ανταμωθήκαμε» 
πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στην 
αίθουσα του ΑΜΕΣ "ΝΗΡΕΑΣ" στη Νάουσα, με συν-
διοργανωτές τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κυκλά-
δων – Επαρχείο Πάρου, το Δήμο Πάρου και τη ΚΔΕ-
ΠΑΠ και ήταν πραγματικά ξεχωριστή. 
Η Ομάδα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων παρουσίασε 
χορούς και τραγούδια από την Ήπειρο, τη Μακεδο-
νία και τη Θράκη, ενώ ο ΧΟΝ από τα Δωδεκάνησα και 
τις Κυκλάδες. Την εκδήλωση παρακολούθησαν μετα-
ξύ άλλων ο βουλευτής Κυκλάδων κ. Παναγιώτης Ρή-
γας, ο Δήμαρχος Πάρου κ. Χρήστος Βλαχογιάννης, ο 
πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου κ. Αντώνης Αρκάς, 
ενώ μήνυμα απέστειλε η Έπαρχος Πάρου – Αντιπά-
ρου Γρηγορία Πρωτολάτη.
Η Ομάδα, που συνοδευόταν από τη χοροδιδάσκαλο 
Φυλακτακίδου Αναστασία και το διευθυντή του γυ-
μναστηρίου Πεπονή Αχιλλέα, φιλοξενήθηκε στην 
Πάρο από τις 9 ως τις 12 Οκτωβρίου και έδωσε δύο 
ακόμα παραστάσεις, στις 9/10 στην κεντρική πλατεία 
του Προδρόμου  και στις 11/10 στο ανοιχτό θέατρο 
των Λευκών, σε διοργάνωση αντίστοιχα των τοπικών 
συλλόγων «Σκόπας ο Πάριος» και «ΥΡΙΑ».

Πρόγραμμα μαθημάτων
• Μουσικοκινητική αγωγή (διδάσκει ο Παναγιώτης 
Σπύρου), τμήμα "Τα χελωνάκια", Παρασκευή 5.30 μμ 
• Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής και θεατρικού 
παιχνιδιού για παιδιά προσχολικής ηλικίας.
• Παραδοσιακοί χοροί, (διδάσκουν οι Παναγιώτης 
Σπύρου & Μαρουσώ Κονταράτου)
• "Οι Αουσιανοί" (για παιδιά δημοτικού): Παρασκευή 
6.15 μμ
• Γυναικών:Τετάρτη 6.00 μμ
• Αρχάριων ενηλίκων: Τετάρτη 7.30 μμ
• Προχωρημένων ενηλίκων: Τέταρτη 8.30 μμ
• Παλιών χορευτών ΧΟΝ: Σάββατο 6.30 μμ
Χοροί Λάτιν
• Αρχάριων ενηλίκων: Δευτέρα 7.00 μμ
• Προχωρημένων ενηλίκων: Δευτέρα 8.00 μμ
( Έναρξη τέλη Οκτωβρίου)

Τα μαθήματα γίνονται στην αίθουσα του ΧΟΝ, πάνω 
από το Γυμνάσιο Νάουσας και είναι δωρεάν για τα 
μέλη του συλλόγου. Το κόστος της ετήσιας συνδρο-
μής είναι 20 ευρώ. Παράλληλα, ξεκινά και πάλι το 
τμήμα πεζοπορίας. Η έναρξη θα γίνει την Κυριακή 
25 Οκτωβρίου. Για περισσότερες πληροφορίες οι εν-
διαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέ-
φωνα 22840 52971, 6936 670 552 και στις ηλεκτρο-
νικές διευθύνσεις info@paros-xon.gr & daskalos@
paros-xon.gr.

Μουσικοχορευτικό Συγκρότημα 
«Νάουσα Πάρου» -  Χορωδία 
Νάουσας               

Πρόγραμμα 
δραστηριοτήτων 
Α. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΧΟΡΟΣ / Θ. ΠΑΙΧΝΙΔΙ/ Μ. ΑΓΩ-
ΓΗ:
-Νηπιαγωγείο/ Παιδικός  Σταθμός:κάθε Τετάρτη, 
4:30-5:30 μ.μ.
1. Τμήματα Δημοτικού:  ΝΑΟΥΣΑ-ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
- Α΄ Δημοτικού: 4:30-5:30 μ.μ.
- Β΄ Δημοτικού:5:30-6:30 μ.μ.
- Γ΄ Δημοτικού :6:30-7:30 μ.μ.
- Δ΄ και  Ε΄ Δημοτικού: 7:30-8:30 μ.μ. 
- ΣΤ΄ Δημοτικού: 8:30-9:30 μ.μ.
2. Τμήματα Γυμνασίου-Λυκείου-Ενηλίκων: ΝΑΟΥΣΑ
-  Γυμνασίου: Σάββατο, 5:15-6:15 μ.μ.
- Λυκείου ΙΙ : Σάββατο, 4:15-5:15μ.μ.
- Λυκείου Ι: Σάββατο, 6:15-7:15 μ.μ.
- Ενηλίκων: Τετάρτη, 8:30-10:00 μ.μ.
3. Τμήματα Κώστου-Ανατολικής Πάρου [ Άσπρου Χωριού]
-Τμήματα Κώστου: Δευτέρα 5:30-7:30.
-Τμήματα Άνατολικής Πάρου[Άσπρου Χωριού]: Σάβ-
βατο, 5:00-7:00.
Β. ΧΟΡΩΔΙΑ:
- Παιδική Χορωδία: Σάββατο 10:30-12:30 
-Χορωδία Ενηλίκων: Τρίτη 19:00-20:30 
Γ. ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:
 -Παιδική Σκηνή: οι ώρες θα καθοριστούν
-Σκηνή Ενηλίκων: οι ώρες θα καθοριστούν   
Όλα τα μαθήματα είναι δωρεάν                                                      
Για πληροφορίες τηλ. : 22840 52284, Υπ. Ρούσσου                                      

Εκδήλωση για τους 
ηλικιωμένους
Την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου, με την ευκαιρία της παγκόσμιας ημέρας εορτής 
των ηλικιωμένων, το Δ.Σ. του Οίκου Ευγηρίας Ποιμαντικής Μερίμνης «Πανα-
γία Εκατονταπυλιανή» διοργάνωσε εκδήλωση αφιερωμένη σε όλους τους εκ-
προσώπους της τρίτης ηλικίας. Στην πρόσκληση του Δ.Σ. ανταποκρίθηκε πλή-
θος κόσμου. Επιβεβαιώθηκε έτσι, γι’ άλλη μια χρονιά, η αγάπη και το ενδιαφέ-
ρον των Παριανών για το κοινωφελές τούτο έργο. 
Ο Διευθυντής της Μονάδας κ. Γεώργιος Μελανίτης, άνοιξε τη βραδιά. μεταφέ-
ροντας τις ευχές του Σεβασμιότατου Μητροπολίτου Παροναξίας κ. Καλλινίκου. 
Στη σύντομη ομιλία του τόνισε την προσπάθεια που γίνεται για παροχή υψηλών 
υπηρεσιών υγείας και φροντίδας στο Γηροκομείο ως ελάχιστο δείγμα αναγνώ-
ρισης της συμβολής της Τρίτης Ηλικίας στην ζωή των νεότερων γενεών.
Ακολούθησε ο χαιρετισμός του κυρίου Σάββα Καλακώνα, προέδρου του Δ.Σ. 

των Κ.Α.Π.Η. Πάρου, η 
ομιλία της κυρίας Ειρή-
νης Ρουσσάκη, ο χαι-
ρετισμός του Δημάρχου 
κυρίου Χρήστου Βλαχο-
γιάννη και της κυρίας 
Άννας Κονταράτου. 
Το ψυχαγωγικό μέρος 
της εκδήλωσης καλύ-
φθηκε κι εφέτος από 
την έντεχνη ορχήστρα 
«Ηδύφωνο» που ερμή-
νευσε παλιά αγαπημένα 
τραγούδια. Οι ήχοι της μουσικής κράτησαν ευχάριστη συντροφιά σε όλους τους 
παρευρισκόμενους. Η επιτυχημένη αυτή εκδήλωση έκλεισε με την ελπίδα και 
την υπόσχεση για πολλές μελλοντικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις αφιερω-
μένες στους ηλικιωμένους.
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Δεύτερη νίκη για
τον ΑΟΠ και τον 
Αστέρα Μαρμάρων
Επιμέλεια: Νίκος Σαρρής

Όπως και την προηγούμενη εβδομάδα έτσι και αυτή την Κυριακή 
ο Α.Ο. Πάρου μαζί με τον Αστέρα Μαρμάρων γίνονται το επίκεντρο 
του ενδιαφέροντος στα τοπικά αθλητικά δρώμενα. Ένα παραγωγι-
κό διήμερο για όλες τις ομάδες οι οποίες αγωνίστηκαν υπό τη δα-
μόκλειο σπάθη ισχυρών αντιπάλων και μας πρόσφεραν ένα θεα-
ματικό σαββατοκύριακο με ένταση, άγχος και πολλά γκολ.  Αυτό 
που μας έκανε εντύπωση στο διήμερο που πέρασε είναι η εξαιρετι-
κή νίκη του Αστέρα ενάντια στην Κορωνίδα. Ο Κένερ, εκπληκτικός 
για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα, πέτυχε 2 γκολ, εκ των οποίων 
το ένα με απευθείας εκτέλεση κόρνερ και το άλλο από το κέντρο 
του γηπέδου, επιστρέφοντας νικητής από τη Νάξο.
Δεύτερη συνεχόμενη νίκη και για τον ΑΟ Πάρου που επικράτη-
σε με 3-0 της Τραγαίας Νάξου. Η παρουσία του ήταν εντυπωσιακή 
παρά τις απουσίες βασικών παιχτών.
Ο Μαρπησσαϊκός προσπάθησε αλλά δεν τα κατάφερε να περάσει 
το εμπόδιο του Πανναξιακού γνωρίζοντας την ήττα εντός έδρας. 
Κοινή διαπίστωση ότι η ομάδα έκανε το καλύτερο που μπορούσε.
Τέλος ο Νηρέας Πάρου είχε ρεπό.
Αναλυτικά:
Ο Αστέρας πραγματοποιώντας μια μεγάλη εμφάνιση προηγήθη-
κε στο 55΄ με απευθείας εκτέλεση κόρνερ του Κένερ. Οι γηπεδού-
χοι πίεσαν τους κόκκινους και κατάφεραν να ισοφαρίσουν, η χαρά 
τους όμως κράτησε ελάχιστα δευτερόλεπτα, αφού ο Κένερ μετά 
από πάσα σούταρε από το ημικύκλιο της γραμμής της σέντρας και 
έγραψε το 1-2. Η Κορωνίδα ισοφάρισε στο 85΄ και, ενώ όλα έδει-
χναν πως το ματς θα τελείωνε ισόπαλο, ο Σάμιος με σέντρα σουτ 
από τα πλάγια χάρισε την πολυπόθητη νίκη στον Αστέρα στο 89΄ 
της αναμέτρησης. 

Η σύνθεση του Αστέρα: Κεφάλας, Ρούπας, Γεροχρήστος, Ραγκού-
σης, Αριανούτσος, Χριστόφορος, Κληρονόμος, Αλιπράντης, Κρητι-
κός, Σάμιος, Κένερ.
Αλλαγές: Πούλιος, Πετρόπουλος, Χριστόφορος.
Στον αγώνα ανάμεσα στον ΑΟ Πάρου και την Τραγαία Νάξου ο 
νόμος του ποδοσφαίρου παραλίγο να επαληθευτεί. Ο ΑΟΠ πίεσε 
από την αρχή την αντίπαλη ομάδα, χάνοντας αρκετές ευκαιρίες (2 
δοκάρια) κι έμεινε στο ημίχρονο στο 0-0. Στην επανάληψη εμφανί-

στηκε πιο αποτελεσματικός, αλλά σε μια αντεπίθεση οι φιλοξενού-
μενοι έβαλαν γκολ, το οποίο ευτυχώς ήταν οφσάιντ. Ο ΑΟΠ κατά-
φερε να ξεκλειδώσει τελικά την άμυνα του αντιπάλου με έναν από 
τους καλύτερους παίχτες του στον αγώνα Λάππη (69΄) καθώς και 
με τη σύμπραξη των Πετρόπουλο (74΄) και Μπαμπούνη (78΄) κατά-
φερε να κλέψει τις εντυπώσεις και να μας χαρίσει τη νίκη. Αξίζει 
να σημειωθεί πως η αρχική ενδεκάδα αποτελείτο από 9 παίχτες 
κάτω των 19 ετών. 
Η σύνθεση του ΑΟΠ: Μανέκας, Λάππης, Τσιλιώρης, Κρητικός (Στό-
ιτσεφ), Νίκας, Μοστράτος, Πετρόπουλος, Χατζάρας, Μπουρμπού-
κης (Γκιόκα), Μπαμπούνης, Γιουρτζίδης (Δαφερέρας).
Τέλος ο Μαρπησσαϊκός ηττήθηκε από έναν πολύ δύσκολο αντί-
παλο (Παναξιακό) με 1-4. Γκολ: Μανταγάνης (Μ) (17΄), Βάρντι (Π) 
(10΄), Λυμπέρτας (Π) (45΄ & 66΄) και Βεκίμ (Π) (90΄).

Γυμναστικός 
Αθλητικός 
Σύλλογος 
Πάρου
Ανακοίνωση 

Ο  Γ.Α.Σ. Πάρου  προσκα-
λεί  τους  ενδιαφερόμε-
νους  μαθητές, γονείς 
και κηδεμόνες για τις 
εγγραφές και την έναρ-
ξη των προπονήσεων  
κλασσικού αθλητισμού 
(στίβου).
Οι  εγγραφές   γίνονται  
κάθε  μέρα   στο  γήπε-
δο  της  Παροικίας  από  
Δευτέρα  12/10  και  ώρα  
16.00.
Για την εγγραφή  παρα-
καλούμε  την  παρουσία  
των γονέων  και  κηδε-
μόνων δυο στο γήπεδο.
Τα  τμήματα  θα  λειτουρ-
γούν   Δευτέρα  έως  Πα-
ρασκευή  16.00-18.00.
Τηλ.  Επικοινωνίας  6938 
799341   Παντελαίου  
Μαρία - 6944 655200  
Αρχιμανδρίτη  Άλκηστη.
 Το  Δ.Σ.
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Φιέστα για 
αυτοπροβολή 
μέσω του ΑΟΠ
Την απορία του για το ξαφνικό ενδιαφέρον προς τον 
ΑΟΠ, αλλά και την αντίδρασή του να χρησιμοποιείται 
το σωματείο, γιατί κάποιοι επέλεξαν την αυτοπροβο-
λή τους μέσω αυτού, εκφράζει με ανακοίνωσή του, 
ο τέως πρόεδρος της ομάδας Ηλ. Κουντρομιχάλης. 
Στην ανακοίνωσή του τονίζει: 
«Ο ΑΟΠ είναι μεγάλο αθλητικό σωματείο, το οποίο 
ό,τι έχει πετύχει έως σήμερα είναι αποτέλεσμα της 
αγωνιστικότητας και του πάθους των αθλητών του, 
των προπονητών και της εκάστοτε διοίκησης. Ποτέ 
στο παρελθόν ο ΑΟΠ δεν έχει χρησιμοποιηθεί ως 
μέσο για την προβολή οποιουδήποτε ή για μικροκομ-
ματικές σκοπιμότητες. Πάντα με επιμέλεια και σο-
βαρότητα φρόντιζε να μένει μακριά από τέτοιου εί-
δους διαδικασίες, περιορίζοντας τις δραστηριότητές 
του σε στενό αθλητικό πλαίσιο.
»Ξαφνικά, από το πουθενά, εμφανίστηκαν «λάτρεις» 
του αθλητισμού, οπαδοί του ΑΟΠ και σωτήρες του, 
οι οποίοι, με σκαλοπάτι το σωματείο, φροντίζουν για 
τη δική τους προβολή, χωρίς κανένα όφελος για τον 
ΑΟΠ.
»Είναι εύκολο κανείς να διοργανώνει φιέστες αυτο-
προβολής, χρησιμοποιώντας χρήματα του κρατικού 
προϋπολογισμού. Να δούμε όμως στο μέλλον, όταν ο 
ΑΟΠ θα έχει ανάγκη επιβίωσης, πόσο εύκολο θα εί-
ναι οι σημερινοί «λάτρεις του αθλητισμού», αν θα εί-
ναι διατεθειμένοι να βάλουν το χέρι βαθιά στη δική 
τους τσέπη και όχι στα χρήματα των πολιτών, για να 
βοηθήσουν την ομάδα. 
»Όσον αφορά τη βράβευση των αθλητών του ΑΟΠ για 
τις επιτυχίες τους, πιστεύω ότι όλα τα παιδιά, ο προ-
πονητής και η διοίκηση πήραν το μεγαλύτερο βρα-
βείο που ήταν τα χειροκροτήματα των εκατοντάδων 
φιλάθλων του νησιού μας, που στήριξαν την ομάδα 
σε όλη την πορεία της και όχι από αυτούς που δεν 
γνωρίζουν το σχήμα της μπάλας και ήρθαν στο γήπε-
δο μόνο για φωτογράφιση».

Έκτακτη Γενική 
Συνέλευση
Το διοικητικό Συμβούλιο του ΑΜΕΣ ΝΗΡΕΑ συγκαλεί έκτα-
κτη γενική συνέλευση των μελών του που θα γίνει την Κυ-
ριακή 1η Νοεμβρίου στις 11 το πρωί, στην αίθουσα πολιτιστι-
κών και αθλητικών εκδηλώσεων του συλλόγου στη Νάου-
σα. Θέματα ημερήσιας διάταξης: • Απολογισμός – Προγραμ-
ματισμός / • Συζήτηση – ψηφοφορία διαχωρισμού αθλητι-
κού – πολιτιστικού τμήματος / • Αρχαιρεσίες για την ανάδει-
ξη νέου Δ.Σ.

3η αγωνιστική 
πρωταθλήματος
ποδοσφαίρου 
Κυκλάδων
(17 - 18/10/2009)
1ος όμιλος
Αποτελέσματα
Αστέρας Σύρου – Ανδριακός 0-1
ΑΟ Πάγος – Άνω Μερά 1-1
ΑΟ Τήνου – Στενή Τήνου 2-0
Αστ. Κορθίου – Άνω Σύρος 4-3
Ρεπό Υδρούσα

Βαθμολογία
1. Αστέρας Κορθίου (3 αγ.) 18-5 τερμ. 
6 βαθ.
2. ΑΟ Τήνου (3 αγ.) 10-3 τερμ. 6 βαθ.
3. Άνω Σύρος (3 αγ.) 9-5 τερμ. 6 βαθ.
4. Άνω Μερά (2 αγ.) 5-1 τερμ. 4 βαθ.
5. Στενή Τήνου (3 αγ.) 7-3 τερμ. 4 βαθ.
6. Πάγος (2 αγ.) 3-2 τερμ. 4 βαθ.
7. Ανδριακός (3 αγ.) 2-5 τερμ. 1 βαθ.
8. Υδρούσα (2 αγ.) 0-20 τερμ. 0 βαθ.
9. Αστέρας Σύρου (3 αγ.) 0-10 τερμ. -9 
βαθ.

Επόμενη αγωνιστική (4η)
Στενή Τήνου - Αστέρας Κορθίου
Άνω Μερά - Υδρούσα
Ανδριακός - ΑΟ Τήνου
ΑΟ Πάγος - Αστέρας Σύρου
Ρεπό: Άνω Σύρος

2ος όμιλος
Αποτελέσματα
Μαρπησσαϊκός - Πανναξιακός 1-4
Πανθηραϊκός - Θύελλα Καμαρίου 2-2
ΑΟ Πάρου - Αστέρας Τραγαίας 3-0
Καρτεράδος - Λάβα 6-1

Βαθμολογία (3 αγώνες)
1. Πανναξιακός 10-3 τερμ. 7 βαθ.
2. Θύελλα Καμαρίου 8-3 τερμ. 7 βαθ.
3. ΑΟ Πάρου 6-2 τερμ. 7 βαθ.
4. Πανθηραϊκός 10-5 τερμ. 5 βαθ.
5. Καρτεράδος 7-3 τερμ. 4 βαθ.
6. Μαρπησσαϊκός 4-7 τερμ. 3 βαθ.
7. Αστέρας Τραγαίας 2-11 τερμ. 0 βαθ.
8. Λάβα 3-16 τερμ. -2 βαθ.

Επόμενη αγωνιστική (4η)
Πανθηραϊκός - Μαρπησσαϊκός
Πανναξιακός - ΑΟ Πάρου
Θύελλα Καμαρίου - Καρτεράδος
Αστέρας Τραγαίας - Λάβα

3ος όμιλος
Αποτελέσματα
Αναγέννηση Νάξου - Παμμηλιακός 3-2
Κορωνίδα - Αστέρας Μαρμάρων 2-3
ΑΣ Ίου - Φιλώτι 1-0
Ρεπό: Νηρέας

Βαθμολογία
1. Αστέρας Μαρμάρων (2 αγ.) 6-2 τερμ. 
6 βαθ.
2. Νηρέας (2 αγ.) 6-0 τερμ. 4 βαθ.
3. Αναγέννηση Νάξου (3 αγ.) 3-8 τερμ. 
3 βαθ.
4. ΑΣ Ίου (2 αγ.) 1-6 τερμ. 3 βαθ.
5. Φιλώτι (3 αγ.) 4-2 τερμ. 2 βαθ.
6. Κορωνίδα (1 αγ.) 2-3 τερμ. 0 βαθ.
7. Παμμηλιακός (3 αγ.) 3-4 τερμ. -2 
βαθ.

Επόμενη αγωνιστική (4η)
Κορωνίδα - Αναγέννηση Νάξου
ΑΣ Ίου - Παμμηλιακός
Αστέρας Μαρμάρων - Νηρέας
Ρεπό: Φιλώτι

Μπάσκετ 
Κορασίδες 
Μαρπησσαϊκός – Α.Ο. 
Μυκόνου 67-50
Το Σάββατο 10/10 ξεκί-
νησε το πρωτάθλημα Κυ-
κλάδων για τις κορασί-
δες. Η Παριανή ομάδα 
μετά από μια καταπλη-
κτική εμφάνιση πήρε εύ-
κολα το ροζ φύλλο αγώ-
να και με καλύτερες τις 
Θεοδωράκη, Καπαρού 
και Λέκκα, έφτασε στο 
τελικό σκορ  67-50.
Αγωνίστηκαν : (Μουρο-
γιάννης ) Σίνα Ε. , Μετζι-
δάκη Ι. , Θεοδωράκη Μ. 
25, Γράντ Ι. 8, Λουκή Μ. , 
Κεφάλα Π. 2, Καπαρού Ι. 
20, Λέκκα Ε. 10, Σιφάκη 
Μ. 2, Σκανδάλη Ε. 
Α.Ο. Ερμούπολης – Αμές 
Μαρπησσαϊκός 78 – 37
Την Κυριακή 11/10 η κα-
λύτερη ομάδα του ομίλου 
Ερμούπολη , δεν άφησε 
περιθώρια αμφισβήτη-
σης για το τελικό αποτέ-
λεσμα και πήρε εύκολα 
τη νίκη με σκορ 78-37. Η 
παριανή ομάδα προσπά-
θησε με τις Καπαρού και 
Γκράντ αλλά η διαφορά 
ήταν πολύ μεγάλη.
Αγωνίστηκαν : (Μουρο-
γιάννης) Σίνα Ε. , Μετζι-
δάκη Ι., Θεοδωράκη Μ. 
6, Γράντ Ι. 10, Λουκή Μ. 
, Κεφάλα Π. 2, Καπαρού 
Ι. 15, Λέκκα Ε. 4, Σιφάκη 
Μ. , Σκανδάλη Ε.

Πρώτο Πρότυπο Εθελοντικό 
Κέντρο Α.Μ.Ε.Α.Ι. Κυκλάδων          

Ο Μητροπολίτης 
Παροναξίας στον 
Αγιασμό
Στις 29 Σεπτεμβρίου έγινε ο αγιασμός στο Κέντρο 
Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες στη Νάουσα. Τον αγια-
σμό έκανε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Παρο-
ναξίας κ. Καλλίνικος μαζί με τους ιερείς πατέρα 
Πέτρο (Κορτιάνο), πατέρα Κωνσταντίνο (Δευτερίγο) 
και πατέρα Χρίστο (Πετρόπουλο).

Μετά τον αγιασμό ο Σεβασμιότατος Μητροπολί-
της έδωσε τις ευχές του προς τα παιδιά του Κέ-
ντρου και προς το Διοικητικό Συμβούλιο και εξή-
ρε το δύσκολο έργο τους, δηλώνοντας ότι η εκκλη-
σία θα είναι συμπαραστάτης σε ότι χρειαστεί προς 
τους ανθρώπους αυτούς. Επίσης, χαιρετισμό προς 
όλους απηύθυνε ο Δήμαρχος Πάρου Χρ. Βλαχο-
γιάννης λέγοντας μεταξύ άλλων ό,τι ο Δήμος πρό-
κειται μέσα από ένα πρόγραμμα να διαθέσει ένα 
άτομο για το Κέντρο.
Η Πρόεδρος κ. Πολυκανδριώτη ευχαρίστησε όλους 
τους φίλους και τις φίλες που πάντα συμπαραστέ-
κονται στο δύσκολο έργο τους. Επίσης ευχαρίστη-
σε τον Σεβασμιώτατο και τον Δήμαρχο Πάρου για 
την παρουσία τους και την συμπαράστασή τους. Η 
κ. Πολυκανδριώτη αναφέρθηκε στην ανακαίνιση 
του Κέντρου υπό την ευθύνη της Αντιπροέδρου του 
Συλλόγου κ. Τριγλιανού (Αρχιτέκτων). 
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 Ξάφνιασε ευχάριστα ο 
Εμπορικός Σύλλογος δείχνο-
ντας την κοινωνική του ευαι-
σθησία για το πρόβλημα που θα 
αντιμετωπίσουν οι εργαζόμενοι 
στο ΑΤΛΑΝΤΙΚ, στην περίπτωση 
που απολυθούν, όπως απειλεί η 

εταιρία. Μια κίνηση – δείγμα γραφής για το πώς πρέπει να πολι-
τευόμαστε στο νησί.

 Τώρα που αποφάσισε ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας 
Χ. Κόκκινος να πάρει μέτρα για τις παρατυπίες – παρανομίες της 
Προέδρου της Αντιπάρου κ. Μανέτα, (το ανακοίνωσε την περασμέ-
νη Τρίτη στον ΗΧΩ FM), τελειώνει και η θητεία του. Εκ του ασφα-

λούς λοιπόν ο κ. Κόκκινος κάνει αυτό που θα έπρεπε να είχε κά-
νει πολύ καιρό πριν. Μήπως να εισηγηθούμε στη νέα ηγεσία να τον 
κρατήσει στη θέση του μέχρι να ολοκληρώσει το έργο του όσον 
αφορά στην ποινική δίωξη της κ. Μανέτα;

 Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε στον κ. Κόκκινο τη λαϊκή ρήση 
«όταν δεν μπορούμε να δείρουμε το γαϊδούρι δεν δέρνουμε το σα-
μάρι», άρα δεν μπορεί να ισχυρίζεται ότι ευθύνεται μόνο η γραμ-
ματέας της Κοινότητας. Κύριε Κόκκινε, εκείνη εντολές εκτελού-
σε…

 Έως προχτές έπαιζαν «μπουνιές» στο Δημοτικό Λιμενικό Τα-
μείο, λόγω κόντρας μεταξύ των μελών του Δ.Σ., που είχαν χωρι-
στεί σε δύο παρατάξεις και δεν μπορούσαν ή δεν ήθελαν να τα 

βρουν. Με το νέο πρόεδρο, διαφάνηκε ότι πλέον υπάρχει καλό 
κλίμα και συνεννόηση. Δεν ησυχάζει όμως ο κ. Κοστώνης. Ήθε-
λε να δυναμιτίσει το κλίμα και να ξαναπροκαλέσει τα πάθη και τις 
κόντρες. Έτσι, χαιρετίζοντας τον κ. Κοντό, του απένειμε τα εύση-
μα, γιατί όπως του είπε, την υπέρβαση δεν την έκανε η πλειοψη-
φία που πρότεινε τη θέση, αλλά εσείς κ. πρόεδρε που τη δεχτήκα-
τε…Το έκλεισε το θέμα βέβαια ο κ. Κοντός, λέγοντας ότι «υπέρβα-
ση κάναμε όλοι γιατί χρωστάμε στους Παριανούς».
Κ. Κοστώνη να είστε βέβαιος, ότι κανένα Παριανό δεν αφορά 
ποιος έκανε την υπέρβαση. Έργο θέλει να ΔΕΙ! Έργο και όχι κό-
ντρες. Ξεπεράστε τις λογικές του παρελθόντος και τη λογική του 
εγώ και περάστε στο εμείς. Ο κόσμος θα σας κρίνει από το έργο 
σας και όχι από τις… υπερβάσεις, που αν δεν έχουν και αντίκρι-
σμα, δηλαδή έργο, ακόμη χειρότερα. Τα «επί προσωπικού» ας τε-
λειώνουν…                                                                         Μ. Δουλγ.

Ν.Ρ.Λ.

στο φακό
   της 

Κατάμεστο ήταν την περασμένη Δευτέρα το γήπεδο στην 

Παροικιά από φίλους του Παναθηναϊκού, όχι μόνο από 

την Πάρο, αλλά από τα περισσότερα νησιά των Κυκλά-

δων. Οι παλαίμαχοι των δύο ομάδων ΠΑΟ και ΑΟΠ, 

προσέφεραν ένα υπέροχο θέαμα στους θεατές, οι 

οποίοι ανταπέδιδαν με θερμά χειροκροτήματα. Το 

παιχνίδι έληξε με σκορ 5-1 και νικητή τον Παναθη-

ναϊκό. Ακολούθησε απονομή επάθλων στους παλαί-

μαχους και των δύο ομάδων, καθώς και στην ομάδα του ΑΟΠ 

για την καλή της πορεία. 

ΑΟΠ: Αλιφιέρης Γ, Αλιφιέρης Μ., Μανιώτης Σ., Μανιώτης Δ., 

Διακάτος Γ., Ρούσσος Τ., Αποστόλου Γ., Παλημάρκος Γ., Κονιτό-

πουλος Γ., Βλαχάκης Γ., Ροζακέας, Καραφυλάκης Α., Παρού-

σης Σ., Ραγκούσης Ν., Μαύρης Γ., Σαρρής Ν., Καρασάντες, 

Καλόγυρος, Πόλκας, Τζιώτης, Χαραλάμπους, Σάμιος, Μο-

στράτος, Φισιλάνης. ΠΑΟ: Τζουνάκος, Κωνσταντίνου, 

Άστρας, Παναγιωτίδης, Ανδρέου, Βονόρτας, Αθανασό-

πουλος, Κατσιάκος, Καραμαλής, Παντελής, Ρότσα, 

Φούκος, Φυλακούρης, Γονιός. 

Αγώνας παλαιμάχων με τα όλα του!


