
Σκέψου τον πλανήτη σου...
ανακύκλωσε “τη ΦΩΝΗ σου”
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Χαρούμενα ήσαν τα παι-
διά την Δευτέρα 12 Σεπτεμ-
βρίου, που βρέθηκαν και 
πάλι στο σχολικό αυλόγυ-
ρο, αντάμωσαν με τους 
συμμαθητές και τους καθη-
γητές τους και στο πρώτο 
χτύπημα του κουδουνιού 
συγκεντρώθηκαν για την 
τέλεση του καθιερωμένου 
αγιασμού. 

Απορία στα ματάκια τους, 
λίγο φόβο ίσως είχαν τα 
Πρωτάκια στο Δημοτικό. 
Πρώτη φορά και πρώτη 
μέρα στο σχολείο, μετά από 
την ευχάριστη ατμόσφαιρα 
στο νηπιαγωγείο, περνούν 
στην ευχάριστη, αλλά με 
περισσότερες πια υποχρε-
ώσεις, αίθουσα του Δημοτικού σχολείου. 

Τα Πρωτάκια στο γυμνάσιο, λίγο πιο εξοικειωμένα, τόσα 
χρόνια σε σχολικές αίθουσες, ήσαν λιγότερο σφιγμένα και 
λίγο υπερήφανα, γιατί μεγάλωσαν, μπήκαν στην Δευτερο-
βάθμια Εκπαίδευση, όμως μια αγωνία για το καινούριο, την 
είχαν. Η προσαρμογή, με τη βοήθεια και των εκπαιδευτικών, 
αργά ή γρήγορα θα επιτευχθεί. Όλα τα παιδιά όμως, από το 
Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο, θα έρθουν αντιμέτωπα 
με μια νέα πραγματικότητα.

Η πραγματικότητα, που είναι η χειρότερη των τελευταίων 
ετών, καλούνται ν’ αντιμετωπίσουν γονείς, εκπαιδευτικοί και 

παιδιά. Οι μαθητές όλων 
των βαθμίδων θα κάνουν 
μάθημα με φωτοτυπίες ή με 
τα DVD της κ. Διαμαντπού-
λου. Όσα είναι τυχερά θα 
βρουν βιβλία προηγούμε-
νων ετών ή θ’ αναγκαστούν 
οι γονείς να αγοράσουν τα 
βιβλία από τα βιβλιοπω-
λεία για να βοηθήσουν στην 
εκπαίδευση των παιδιών 
τους, όσοι ασφαλώς από 
τους γονείς μπορούν να το 
πράξουν. Γονέας μας είπε, 
ότι για τα δύο του παιδιά 
που είναι στο Δημοτικό, 
έδωσε 140 ευρώ, μόνο για 
τα βιβλία.

Να σημειωθεί ότι στα 
σχολεία της Πάρου και της Αντιπάρου, όπως και σε όλα τα 
σχολεία της χώρας, είναι σημαντική η έλλειψη σχολικών βι-
βλίων.

Στα Δημοτικά Πάρου – Αντιπάρου δόθηκε το 13% των βι-
βλίων, στα Γυμνάσια το 20% και στα Λύκεια το 30%. 

Ελπίζουμε, είπε ο Δ/ντής του Γενικού Λυκείου Παροικίας 
Αρ. Βαρριάς ότι θα έρθουν σύντομα και τα υπόλοιπα βιβλία. 
Πιο συγκρατημένος ο Δ/ντής του Γυμνασίου Παροικίας Ηλ. 
Γουρδούκης, κούνησε απλά το κεφάλι του.

Η χρονιά, όπως όλα δείχνουν, θα είναι δύσκολη, για μαθη-
τές, γονείς και εκπαιδευτικούς.    συνέχεια σελ.3

Ούτε τα μισά βιβλία
στους μαθητές

Χτύπησε την Δευτέρα το πρώτο κουδούνι σε όλα τα σχολεία 
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Αστική ανάπλαση Παροικίας από
την Εκατονταπυλιανή έως και το Αγροκήπιο

Στην τελική ευθεία
Ένα σημαντικό έργο για την Παροικία μπήκε στην τελι-

κή ευθεία για την υλοποίησή του. Είναι το έργο ανάπλασης 
της παραλιακής, του αλσυλλίου της Εκατονταπυλιανής, 
του Αγροκηπίου και της πλατείας του κάστρου. Μετά την 
ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ με προϋπολογισμό 3.000.000,00 
ευρώ, ζητήθηκε από το Δήμο να κατατεθεί έως τις 30 Σεπτεμ-
βρίου το οριστικό σχέδιο. Ο αρχικός προϋπολογισμός έφτανε 
τα 4.500.000,00 ευρώ. Ο Πολιτικός Μηχανικός και Σύμβουλος 
του Δημάρχου Γ. Κουζούμης και ο Αρχιτέκτονας Φ. Καταπό-
δης έκαναν τις απαραίτητες αλλαγές στο προσχέδιο, ώστε να 
το προσαρμόσουν στα 3 εκατομμ. ευρώ και την Πέμπτη 15 
Σεπτεμβρίου ενημερώθηκε και ενέκρινε το Δημοτικό Συμ-
βούλιο: «Διαμόρφωση οριστικού σχεδίου «Αστική Ανάπλαση 
Παροικίας Δήμου Πάρου», (δημιουργία υπερτοπικού πόλου 
έλξης στο παραλιακό μέτωπο του οικισμού από την Εκατο-
νταπυλιανή ως το Αγροκήπιο).

Πρωτιές από Σταυρούλα Θεοχάρη, Πωλίνα Μα-
λατέστα, Κατερίνα Γκόκα, Πατέλη Νικόλαο

Σε δεύτερη θέση η Βενετία Θεοαχαρίδη και σε 
τρίτη θέση Νικόλαος Σκιαδάς, Κατερίνα Σκιαδά, 
Φίλιππος Μαθιέλλης.

Ομόφωνη απόφαση για συνεργασία και κοινή δρά-
ση με τους αντίστοιχους φορείς των άλλων νησιών.

ΔιΕΠρΕψΑν οι ΑθλητΕς του νοΠ

ΕλλΕιψη ΠλοιΩν & ςυνΕΠΕιΕς ςτον τουριςΜο

στο «Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Ιστιοπλοΐας 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου»

Επί τάπητος στην Τουριστική Επιτροπή του Δήμου
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...Πειραιά σε 255’

* Οι προσφορές ισχύουν για περιορισμένο αριθμό θέσεων. Οι χρόνοι ταξιδίου υπολογίζονται από την έξοδο του πλοίου από τον λιμένα αναχώρησης έως και την προσέγγιση του πλοίου στον λιμένα 
άφιξης. Τα δρομολόγια ισχύουν έως 26/9/2011.
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τουριστική Επιτροπή

Προβολή
στη Σκανδιναβία 

Ομόφωνα αποφασίστηκε στη συνεδρίαση της Τουριστικής 
Επιτροπής στις 9 Σεπτεμβρίου, η αποστολή επιστολής δια-
μαρτυρίας στο Δημοτικό Συμβούλιο και η κοινοποίησή της 
στους αρμόδιους φορείς, για το θέμα της αύξησης του ΦΠΑ. 

Όπως τονίστηκε στη συνεδρίαση, η αύξηση του ΦΠΑ έχει 
ως αποτέλεσμα τη δημιουργία πολύ σημαντικού πλήγματος 
στους κατεξοχήν τουριστικούς προορισμούς στο Αιγαίο κά-
νοντας τα νησιά μας μη ανταγωνιστικά και παράλληλα ακρι-
βούς τουριστικούς προορισμούς στην Ευρώπη, αλλά και πα-
γκοσμίως. 

Επίσης, ομόφωνα αποφασίστηκε η πρόταση στο Δημοτικό 
Συμβούλιο για την προβολή του Δήμου Πάρου στη Νορβηγία 
και Σκανδιναβία, αγορές πολύ σημαντικές για το νησί μας, 
καθώς για τους Σκανδιναβούς η Ελλάδα είναι ο νούμερο 3 
τουριστικός προορισμός τους, ταξιδεύουν 4 φορές το χρόνο, 
είναι συνήθως επαναλαμβανόμενοι πελάτες, συχνά επιλέ-
γουν οικογενειακές διακοπές και γνωρίζουν και αγαπούν τα 
ελληνικά προϊόντα και γαστρονομία. 

Η καμπάνια προβολής θα περιλαμβάνει δεκαπενθήμερο 
αφιέρωμα στην Πάρο μέσα στο Ελληνικό Κέντρο Τουρισμού 
και Εμπορίου στο Όσλο, με δραστηριότητες και διαγωνισμούς, 
διανομή υλικού, επαφή με tour operators, καταχωρήσεις σε 
τοπικές εφημερίδες και σε 4 περιοδικά τα οποία διανέμονται 
στη Σουηδία, Νορβηγία, Δανία, Φινλανδία, στις Διεθνείς Εκ-
θέσεις TUR, FERIE FOR ALLE, MATKA, καθώς και σε tour 
operators, δημοσιογράφους, γραφείο ΕΟΤ κτλ.

         
Επείγουσα ερώτηση
στην Κομισιόν

Σχιζοφρενική, αλλοπρό-
σαλλη, αλλά και παράνομη 
χαρακτηρίζει την κατάσταση 
που έχει δημιουργηθεί με 
την απόφαση της κυβέρνη-
σης για αύξηση του ΦΠΑ στο 
23% στις υπηρεσίες εστία-
σης, σε ερώτησή του προς 
την Κομισιόν ο ευρωβου-
λευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Χου-
ντής. 

Ο Ευρωβουλευτής ρωτά 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή: 
«Τι μέτρα προτίθεται να λάβει 
άμεσα, ώστε να αποφευχθεί 
η απαράδεκτη και παράνομη 
διάκριση εις βάρος των μι-
κρών επιχειρήσεων και κα-
ταναλωτών και να σταματή-
σει η τεράστια σύγχυση που 
έχει δημιουργηθεί στην αγο-
ρά εξαιτίας των αλλοπρό-
σαλλων αυτών πολιτικών;».

Καταστρεπτικές
συνέπειες
 «Η εφαρμογή του μέτρου 

της επιβολής συντελεστή 
ΦΠΑ 23% στο χώρο της εστί-
ασης, θα έχει καταστρεπτικές 
συνέπειες στη βιωσιμότητα 
χιλιάδων επιχειρήσεων. Θα 
δημιουργήσει χιλιάδες νέ-
ους ανέργους και θα επιφέ-
ρει ισχυρότατο πλήγμα στην 
ανταγωνιστικότητα του του-
ριστικού μας προϊόντος», 
τονίζει σε ανακοίνωσή του ο 
βουλευτής Κυκλάδων, Ιωάν-
νης Βρούτσης.
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ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Καραγιώργος Αθανάσιος 
(περιφερειακός), Μπιζά Ελένη 
(Αναγέννηση), Ρούσσος Νικόλαος (In-
ternews), Σ/Μ Γαληνός Λαουτάρης 
(περιφερειακός), Σ/Μ Σιρόκο, Αρτοποιείο 
Αλιπράντη, Αρτόπολις, Πρατήριο άρτου 
Αλιπράντη, Πρακτορείο ταξιδίων Πώλος 
Tours, Γενική Ταχυδρομική, ACS, 
Avant Travel, View cafe, Οπωροπωλείο 
Αλιπράντη, Καφέ Δωδώνη, Καφέ Λάζος 
(εφορία), Γιάννης Ρούσσος Audiophile, 
βιβλιοπωλείο Πολύχρωμο, Περίπτερο 
ΟΤΕ, Πρακτορείο ΠΡΟΠΟ Αρσένης Σαρρής, 
Καπούτσος (πλ. Ταξιαρχών), Bioshop - 
Αλιπράντης Απ, Σ/Μ Βιδάλης (Βίντζι).
ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ: Τυπογραφείο, φούρνος 
Ραγκούση
ΝΑΟΥΣΑ: Σαραντινού Μαργαρίτα, 
Αριανούτσου Ιωάννα «Σαΐτα», Σ/Μ 
Ευρωαγορά, Σ/Μ Σπυριδούλα, Αρτοποιείο 
Μαργαρίτη, Αρτοποιείο Μπατίστα, 
Αρτοποιείο Τσουνάκη, Smart comput-
ers Σκιαδάς, Μπαρμπαρίγου Ευαγγελία 
χρωματοπωλείο, Erkyna Travel, κατάστημα 
Γερμανός, Σ/Μ Γαληνός Λαουτάρης
ΥΣΤΕΡΝΙ: Ξυλόφουρνος
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ: Αρτοποιείο η Παράδοση, 
Σ/Μ Ανδρέας Καβάλης
ΜΑΡΜΑΡΑ: Φούρνος Χ. Ζουμή
ΜΑΡΠΗΣΣΑ: βιβλιοπωλείο Καλημέρα, 
Ζαχαροπλαστείο Νικήτας, Σ/Μ 
Μαρινόπουλος, ΑΒ SHOP&GO. 
ΛΟΓΑΡΑΣ: Σ/Μ Μελανίτης
ΔΡΥΟΣ: Σ/Μ Ανουσάκης
ΑΛΥΚΗ: Πρατήριο ΕΛΙΝ, Σ/Μ Παρούσης, 
Νικολέτα Χανιώτη, Τσαντουλή Μ., 
Παραδοσιακός Φούρνος της Αγκαιριάς 
ΣΩΤΗΡΕΣ: Κλεφτογιάννη Μαρία
(Σ/Μ Κολιόπουλος) 
ΚΩΣΤΟΣ: Καφενεία Α.Μπάλιου, Τ.Ρούσσου 
ΛΕΥΚΕΣ: Πλατεία Ηρώων, Νικόλας 
Παντελαίος (Ράφτης)
ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: Σ/Μ Proton, Γρηγόρης 
Μαριάνος, περίπτερο Ιάκωβου Μαριάνου
Αν δεν βρίσκετε την εφημερίδα στα 
προκαθορισμένα σημεία, καλέστε μας στο 
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ, τηλ. 22840 53555.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

του Χρίστου Γεωργούση

Να συνεχίσουν οι Σύλλογοι
Ο «Καλλικράτης» ολοκλήρωσε το κακό που έγινε στην 
αυτοδιοίκηση με τον «Καποδίστρια». Υπάρχουν ασφα-
λώς τα θετικά αναγκαίου νοικοκυρέματος, η υπερσυ-
γκέντρωση όμως πλήττει τη συμμετοχή και τη δημοκρα-
τία. 
Για να μη γκρινιάζουμε διαρκώς, ας προτείνουμε τρό-
πους μείωσης των αρνητικών.
α) Να προβάλουμε πάντα προτάσεις και να είμαστε έτοι-
μοι για το καλύτερο, συμμετέχοντας.
β) Να πιέζουμε ώστε Δημοτικό και Περιφερειακό Συμ-
βούλιο να εφευρίσκουν άτυπους, αλλά ουσιαστικούς 
θεσμούς ενθαρρυντικούς της συμμετοχής και της απο-
κέντρωσης.
γ) Να οργανώνουμε συζητήσεις και να μην αποδεχτούμε 
την εγκατάλειψη των λαϊκών συνελεύσεων. Δεν αρκούν 
οι αραιές ευκαιριακές παραταξιακές συναντήσεις.
δ) Σπουδαιότερο όλων είναι να ενισχυθούν οι Σύλλογοι 
και τα Σωματεία και να συνεχίσουν τη δραστηριότητά 
τους καλύπτοντας ένα δυσαναπλήρωτο κενό της πα-
ρουσίας των πολιτών στα κοινά. Με ζωντανούς και δρα-
στήριους συλλόγους, με τη συνεργασία τους, μπορούμε 
να πετύχουμε τρόπους συμμετοχής και πληρέστερης 
δημοκρατικής ζωής από άλλες θέσεις. 

Το βιβλίο φετίχ
Στο πρώτο έτος διορισμού μας (1975) ο γυμνασιάρχης 
έδωσε ιδέες για τον τρόπο βαθμολογίας: «Βάλτε το 
γραπτό του μαθητή δίπλα απ’ το βιβλίο, συγκρίνετε και 
προχωρήστε στη βαθμολογία». Έχουμε εδώ τον ορισμό 
της παπαγαλίας και του φετιχισμού του βιβλίου. Διαμορ-
φώνουμε μαθητές-παπαγάλους με το βιβλίο να παίζει 
βασικό ρόλο παπαγαλομεταμόρφωσης, μαζί με τα συ-
στήματα και τις μεθόδους που το συνοδεύουν. 
Τα βιβλία θα καθυστερήσουν φέτος στα σχολεία και προ-
κλήθηκε πανικός! Οι κρατικοί φορείς οφείλουν βέβαια 
να κάνουν έγκαιρα και σωστά τη δουλειά τους. Δεν χά-
θηκε ο κόσμος που θα καθυστερήσουν, υπάρχουν πολ-
λά βασικότερα ζητήματα άλυτα. Δεν περιλαμβάνεται στα 
βιβλία όλη η σοφία του κόσμου, η χρήση τους εμποδίζει 
συχνά να δείξουμε σίγουρους δρόμους γνώσης στους 
μαθητές. Ας μάθουν να λειτουργούν και με τ’ αυτιά και 
τη φαντασία τους. Χειρότερο είναι να τους φορτώνου-
με με φωτοτυπίες και πολλά χαρτιά, για να γίνουν καλοί 
γραφειοκράτες. 
Τα πολλά βιβλία, χωρίς κανένα κόστος, οδηγούν τα παι-
διά να τα απαξιώνουν και να τα περιφρονούν. Στην Αμε-
ρική οι μαθητές τα επιστρέφουν, στην Ελλάδα τα σκίζουν 
και κάποτε τα καίνε, μιμούμενοι ζηλωτές δικτατόρων. 
Ας έδιναν ένα ευρώ για κάθε βιβλίο για να τα σέβονται 
λιγάκι. Εμείς, αν και ήταν άθλια, τα πληρώναμε και τα 
μεταπουλούσαμε την άλλη χρονιά σε μισή τιμή στους 
επόμενους. Απ’ το ένα άκρο πήγαμε στο άλλο!
Το βιβλίο δεν είναι φετίχ και προορισμός της μάθησης 
δεν είναι η απομνημόνευση, αλλά η ζώσα και λειτουρ-
γική γνώση. Με την επαναστατική τεχνολογία σήμερα 
μπορεί να αξιοποιηθούν και άλλες πηγές και νέοι τρόποι. 
Ας γίνει μια έρευνα να υπάρξει ένα διάστημα διδασκα-
λίας χωρίς βιβλία και να μελετηθούν τα αποτελέσματα. 
Μπορεί να νιώσουν καλύτερα τα παιδιά, να λευτερώ-
σουν τη φαντασία τους, να μιλήσουν πιο άνετα, να οδη-
γηθούν σε ουσιαστικότερη γνώση χωρίς τυφλοσούρτες.

ΑΙΡΕΤΙΚΑ

ΕυχαρισΤήριο
Επιθυμώ να εκφράσω και δημοσίως τις ευχαριστίες μου προς το ιατρικό προσωπικό της 
«Διαγνωστικής Νάξου» και προσωπικά προς την Διευθύνουσα Σύμβουλο κ. Μαριάννα Πα-
παδάκη – Γρυλλάκη - για την άριστη ιατρική φροντίδα, αλλά και την ανθρωπιά με την οποία 
περιβάλλουν τον ασθενή. Τον μήνα Αύγουστο, ευρισκόμενη στην Νάξο, χρειάστηκε να κάνω 
επειγόντως Αξονική Τομογραφία, και ενώ ετοιμαζόμουν για την ταλαιπωρία του ταξιδιού στην 
Αθήνα, με κάταγμα στο άνω άκρο, προς μεγάλη μου χαρά πληροφορήθηκα την λειτουργία 
υπερσύγχρονου Αξονικού Τομογράφου στην Νάξο! Πράγματι, έκανα την Αξονική στην Χώρα 
Νάξου, αποφεύγοντας την ταλαιπωρία και τα έξοδα της μετακίνησης στην Αθήνα. Όπως διαπί-
στωσα, στην «Διαγνωστική Νάξου» γίνονται και πολλές άλλες εξετάσεις – υπέρηχοι, μέτρηση 
οστικής μάζας κ.α. – με υπερσύγχρονα ιατρικά όργανα . Σύντομα μάλιστα θα έρθει και μαγνη-
τικός τομογράφος! Επιθυμώ να ευχαριστήσω τους υπεύθυνους της «Διαγνωστικής» για την 
μεγάλη ευεργεσία που έκαναν στο νησί της Νάξου, αλλά και σε όλες τις Κυκλάδες! 
Kαλή επιτυχία στο πολύτιμο για την υγεία των Κυκλαδιτών έργο σας.
Μαρία Μ. Χατζοπούλου 
Αθήνα

αναγγΕλια ΒαφΤισήσ
Την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2011 και ώρα 12:00 μμ στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Αγκαι-
ριάς Πάρου, θα πραγματοποιηθεί η Βάφτιση των τέκνων του Γεωργίου Ε. Δεκάριστου και 
Ιωάννας Δεδέσογλου-Δεκαρίστου.

ΠΕριλήΨή

Με την υπ’ αριθμ. 214ΕΜ/2011 απόφαση του Μονομελούς Πρωτο-
δικείου Σύρου ιδρύθηκε με το από 12-9-2010 καταστατικό το κοινό 
σωματείο με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΡΟΥ 
– ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ», με έδρα την Πάρο και σκοπό τον αναφερόμενο στο 
καταστατικό του.

Σύρος 5-9-2011
Η πληρεξούσια Δικηγόρος Ελισσάβετ Τσέρτου

ΔήμοΠρασια

Τὸ Ε.Φ.Τ. τοῦ Ἱ.Ν.Ἁγ.Γεωργίου Κυψέλης δημοπρατεῖ οἰκόπεδο 
300τ.μ. στὴν περιοχὴ Πούντα τῆς Πάρου, 800μ. ἀπὸ τὴ θάλασσα 
(ἄρτιο, οἰκοδομήσιμο, ἐντὸς σχεδίου) στὸ Γραφεῖο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ 
(Πλ.Ἁγ.Γεωργίου & Ἰθάκης) τὴν 22α μ.Σεπτεμβρίου καὶ ὥρα 11η π.μ.. 
Οἱ ἐνδιαφερόμενοι παρακαλοῦνται ὅπως προσέλθουν.

Νέος Σύλλογος
Μετά τη Γενική Συνέλευση και τις εκλογές που έγιναν στις 18 
Αυγούστου, ο Σύλλογος Κολυμπιθρών ανακοινώνει το νέο 
Διοικητικό του Συμβούλιο που έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Νίκος Πέτρου Τσουνάκης. γραμματέας: Φένια 
Βαβανού. αντιπρόεδρος: Γιώργος Κάγκανης. Ταμίας: Άννα 
Σιφναίου. μέλη: Κώστας Αντωνίου, Σπύρος Κεφάλας και 
Ζωή Γιανναρά. 

«Ο διάβολος μέσα του»
H θεατρική ομάδα του πολιτιστικoύ συλλόγου «ΑΡΧΙΛΟ-

ΧΟΣ» θα παρουσιάσει και πάλι το εξαιρετικό θεατρικό έργο 
«Ο διάβολος μέσα του», του Λίντσεη Αμπέρ σε σκηνοθεσία 
Μοσχούλας Κοντοσταύλου. Οι παραστάσεις θα δοθούν την 
Κυριακή 25 και την Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου στις 9:00 μ.μ. 
στην αίθουσα του Αρχιλόχου». 

Παίζουν: Ευάγγελος Χαδήμογλου (Καρλ), Έμμυ Δημητρα-
κοπούλου (Κέητλιν», Βασίλης Ποταμιάνος (Τζιν), Χαρά Μα-
τσάγγου (Λίλυ), Γεωργία Κασσάρα (κυρία Σλέητερ), Κωστής 
Μακρής (Μπραντ). 

Επίσης, η θεατρική ομάδα του Συλλόγου, θα συμμετέχει 
με το έργο αυτό στην στην 23η Συνάντηση Ερασιτεχνικών 
Θιάσων Αιγαίου, που θα γίνει στις 7 Οκτωβρίου, στην Χίο. Ο 
Σύλλογος καλεί όσους επιθυμούν να συνεοδεύσουν τη θε-
ατρική ομάδα, να επικοινωνήσουν με την Γεωργία Κασσάρα 
στο τηλ.6932729138. 

Ανακοίνωση
Ο Δήμος Πάρου και η ομάδα οργάνωσης και διεξαγωγής του 
Φεστιβάλ Παριανής Οινογαστρονομίας, θέλοντας να δώσει 
την ευκαιρία σε περισσότερους επαγγελματίες του νησιού να 
συμμετάσχουν στο νέο αυτό θεσμό για την Πάρο, ανακοινώ-
νει την αναβολή του Φεστιβάλ για την Άνοιξη.
Έτσι, θα έχουν την ευκαιρία να δηλώσουν συμμετοχή ακόμα 
περισσότεροι και να γίνει καλύτερη προετοιμασία.

ςύλλογος Γυναικών Πάρου « Αρηίς»

Επανάληψη
Γενικής Συνέλευσης

Την περασμένη Κυριακή 11 Σεπτεμ-
βρίου συναντηθήκαν πολλά από τα 
μέλη του Συλλόγου Γυναικών Πάρου 
«Αρηίς», όμως δεν κατέστη εφικτό να 
προχωρήσουν σε Γενική Συνέλευση και 
εκλογές, λόγω μη απαρτίας. 

Παρόλα αυτά, δόθηκε η ευκαιρία 
να ανταλλάξουν σκέψεις, ιδέες και να 
διενεργήσουν έναν έκτακτο έρανο και 
άμεσα να βοηθήσουν όλες μαζί, έναν 
συνάνθρωπό μας, που βρίσκεται σε 
ανάγκη. Είναι η Τρίτη φορά που ο Σύλ-
λογος, έστω και με το προσωρινό του 
Δ.Σ. στέκεται αρωγός σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη.

Εν τω μεταξύ, κατανοώντας ότι οι περισσότερες γυναίκες 
μέλη του Συλλόγου, είναι ακόμα πολύ απασχολημένες, απο-
φασίστηκε να μεταφερθεί η διενέργεια της επαναληπτικής Γ.Σ. 
και των εκλογών, για την Κυριακή 02 Οκτώβριου 2011 και 
ώρα 07:00 μμ, στην παραλία της Παροικίας, στο «Πωλείται 
Καφέ». 

Επίσης, ο Σύλλογος διενεργεί 4ήμερη εκδρομή στις 3 Νο-
εμβρίου στο ξενοδοχείο «Θερμαί Πλατύστομου ΣΠΑ» στο 
Καρπενήσι, για χαλάρωση και αναζωογόνηση μετά την κου-
ραστική σαιζόν. Στο ξενοδοχείο υπάρχουν φυσικές ιαματικές 
πηγές. 

Όποια από τα μέλη επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα 
για το ΔΣ και την εξελεγκτική επιτροπή ή να συμμετάσχουν 
στην εκδρομή, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τα εξής 
τηλ.: 6959386438, 6947325919 και 6942582321.

Έναρξη με αγιασμό
Ο Νηρέας καλεί τους φιλάθλους του στο Γήπεδο Μαρμά-
ρων, την Παρασκευή (σήμερα) στις 6 το απόγευμα για την 
τέλεση αγιασμού. 

Την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου, ο Νηρέας θα παίξει ένα 
φιλικό παιχνίδι με τον Πανναξιακό στο Δημοτικό γήπεδο 
Πάρου, στις 7.30 μ.μ.
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συνέχεια από σελ.1
Τα χρήματα είναι μετρημένα, το πετρέ-

λαιο αυξήθηκε, τα λειτουργικά έξοδα των 
σχολείων επίσης. Πως θα καλυφθούν οι 
ανάγκες είναι ένα ερώτημα, αφού δεν έχει 
γίνει η ανάλογη μεταφορά πόρων στην Το-
πική Αυτοδιοίκηση, παρά μόνο οι αρμοδι-
ότητες.

Αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση επι-
χείρησε να εξωραΐσει η Υπουργός Παιδεί-
ας Άννα Διαμαντοπούλου με υποσχέσεις 
και μεγαλοστομίες του τύπου: «Με το 
ψηφιακό σχολείο και τη συνεργασία των 
εκπαιδευτικών γονέων και φορέων θ’ 
αντιμετωπίσουμε την προσωρινή έλλειψη 
βιβλίων». Είπε επίσης, πως «το υπουργείο 
Παιδείας με τις κεντρικές περιφερειακές 
διευθύνσεις του και σε συνεργασία με 
όλους τους φορείς, θα είναι διαρκώς στο πλάι κάθε σχολικής κοινότητας, προκειμένου να επιτύχει τους 
στόχους της». 

Δε φαίνεται λοιπόν να υπάρχει ελπίδα, πως όλα θα πάνε καλά, όπως υπόσχεται η υπουργός Παιδείας 
Άννα Διαμαντοπούλου, που «άνοιξε» τη φάμπρικα των φωτοτυπιών και των DVD. 

Παρόντες στον αγιασμό 
Σε σχολεία της Πάρου παρέστησαν στην τελετή του Αγιασμού, ο Δήμαρ-

χος Χρ. Βλαχογιάννης, ο επικεφαλής της Κίνησης Ενεργών Πολιτών Μ. 
Γλέζος, οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Π. Τζανακόπουλος και Κ. Μπιζάς, η 
Σχολική Σύμβουλος Τόνια Παντελαίου.

Σε σχολεία της Αντιπάρου παρέστησαν, η αντιδήμαρχος Ελένη Βιάζη και 
από την αντιπολίτευση ο Ν. Μαριάνος.

Μυνήματα για τη νέα σχολική χρονιά έστειλαν, οι βουλευτές Κυκλάδων 
Π. Ρήγας και Γ. Παπαμανώλης, ο Περιφερειάρχης Γ. Μαχαιρίδης, ο Περιφε-
ρειακός Σύμβουλος Χ. Κόκκινος, η επικεφαλής της Πάρος ΑΞΙΑ Γρηγορία 
Πρωτολάτη και ο Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Πάρου – Αντιπάρου. 

ΝΑΞΟΥ

ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

✓ Ιατρικά διαγνωστικά µηχανήµατα
τελευταίας τεχνολογίας
✓ Άµεσες απαντήσεις

✓ Δυνατότητες πρόσβασης ατόµων µε ειδικές ανάγκες
✓ Εξειδικευµένο προσωπικό

✓ Άµεσο ραντεβού ακόµα και εκτός ωραρίου
✓ Εξυπηρέτηση των Παριανών

βάση των δροµολογίων του καραβιού

∆ρόµος Νάξου-Γλινάδου, θέση Πλάτανος
Τηλ.: 22850 27343-45 (Όλο το 24ωρο) | E-mail: info@mediscan-naxos.gr

ο πρώτος µαγνητικός τοµογράφος

στις Κυκλάδες!

PHILIPS INTERA 1.5T

26-30/9 Εβδοµάδα ελέγχου προστάτη
!Σας ενδιαφέρει

ΒΙΑΖΗ ΜΑΡΙΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΖΑΪΜΙ ΓΙΟΥΤΖΕΝ ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΖΟΥΜΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΠΡΕΒΕΖΑ)
ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΑΝΝΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΠΡΕΒΕΖΑ)
ΜΑΛΑΤΕΣΤΑ ΒΙΟΛΕΤΑ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 
ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΜΑΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
ΜΠΑΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΜΠΕΖΑΫ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΦΑΡΜ. ΠΛΗΡΟΦ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦ. ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
ΤΖΟΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ
ΦΛΩΡΑ ΜΑΡΙΑ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΧΑΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ)
ΧΑΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Επιτυχόντες του ΕΠΑΛ Πάρου
Ούτε τα μισά βιβλία στους μαθητές
Χτύπησε την Δευτέρα το πρώτο κουδούνι σε όλα τα σχολεία 

ΑΝΟΙΞΕ ΤΗ… ΦΑΜΠΡΙΚΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΩΝ ΚΑΙ DVD H ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Νέα Σχολική Σύμβου-
λος είναι η κ. Τόνια Πα-
ντελαίου με έδρα, για 
πρώτη φορά την Πάρο. 
Η κ. Παντελαίου είναι 
υπεύθυνη μόνο για τα 
Δημοτικά σχολεία Πά-
ρου – Αντιπάρου και 
Δυτικών Κυκλάδων.

Επαναδημοσιεύουμε τον πίνακα με τους επιτυχόντες του ΕΠΑΛ, καθώς ο 
"δαίμων του Τυπογραφείου" παρέλλειψε το όνομα της Βιολέτας Μαλατέ-
στα, η οποία μάλιστα πέρασε 11η στη σχολή της.

Νέο Νηπιαγωγείο στην Μάρπησσα 
Σύντομα ξεκινάει η εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση- επέκταση πρώην κοινοτι-
κού καταστήματος για τη στέγαση του Νηπιαγωγείου Μάρπησσας», προϋπολογι-
σμού 450.000,00 €. 

Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου του Δήμου Πάρου, «ανάδοχος του έργου μετά το 
αποτέλεσμα της διενεργηθείσας δημοπρασίας, είναι η Εταιρεία «ΥΡΙΑ Σ.Ρ. ΚΡΟΜ-
ΜΥΔΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.».

»Η συνολική προθεσμία ολοκλήρωσης των εργασιών καθορίζεται σε έξι (6) ημε-
ρολογιακούς μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης (5-9-2011).

»Με την έναρξη του σχολικού έτους 2012-2013 τα νήπια της Μάρπησσας θα 
έχουν τη δυνατότητα, όπως δικαιούνται, να στεγάζονται σ’ ένα σύγχρονο Νηπιαγω-
γείο που θα ανταποκρίνεται κατά τον καλύτερο τρόπο στις ανάγκες της σημερινής 
εποχής».

Κλείνοντας το δελτίο Τύπου, ο Δήμαρχος Χρ. Βλαχογιάννης διαβεβαιώνει ότι 
«όλοι μας στο Δήμο θα συνεχίσουμε την προσπάθειά μας για την κατασκευή νέων 
σχολικών κτηρίων που έχει ανάγκη το νησί μας». 

Έως το 2015 η διασύνδεση
των Κυκλάδων

Με επιστολή του προς τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιάννη Μαχαιρίδη και 
μετά από σχετικό αίτημα, ο Γενικός Διευθυντής Μεταφοράς της ΔΕΗ Α.Ε. Σ. Βάσσος 
κάνει γνωστό πως η διασύνδεση των Κυκλάδων αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί 
μέχρι το τέλος του 2015, αφού προηγηθούν όλες οι διαδικασίες προκήρυξης και 
ανάθεσης του έργου. Αναλυτικά στην επιστολή του αναφέρει: 

«Αναφορικά με το θέμα της περίληψης σάς πληροφορούμε ότι, το έργο της Δι-
ασύνδεσης των Κυκλάδων προκηρύχθηκε στις 10 Ιουνίου 2011 και έχει οριστεί 
προθεσμία για την υποβολή των προσφορών η 13η Οκτωβρίου του 2011. 

Θα ακολουθήσει η Τεχνική και Οικονομική αξιολόγηση των προσφορών και η 
υποβολή εισήγησης στο Δ.Σ. της Επιχείρησης για την κατακύρωση των αποτελε-
σμάτων του διαγωνισμού. 

Η υπογραφή της σύμβασης με τον μειοδότη του έργου αναμένεται να ολοκλη-
ρωθεί μέχρι τα τέλη Απριλίου 2012, εκτός αν υπάρξουν εμπλοκές, όπως ενστάσεις 
ή προσφυγές από τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό. 

Στα πλαίσια αυτά, η διασύνδεση των Κυκλάδων αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί 
μέχρι το τέλος του 2015».

Δήμος Αντιπάρου

Μεριμνούμε για τα σχολεία του νησιού μας
Σε συνεργασία με τους διευθυντές των σχολείων, ο Δήμος Αντιπάρου αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για 

την ομαλή και επιτυχή έκβαση της νέας σχολικής χρονιάς. Σε δελτίο του Δήμου αναφέρεται:
Με το πρώτο κουδούνισμα ξεκινά η νέα σχολική χρονιά 2011 - 2012 ως αφετηρία για ένα νέο ταξίδι 

στη γνώση. 
Ευχόμαστε καλή σχολική χρονιά με δύναμη, επιμονή στους μαθητές, τους γονείς, αλλά και στους εκ-

παιδευτικούς μας, που καλούνται να ανταπεξέλθουν σε ένα δύσκολο έργο. Γιατί η επένδυση στη γνώση 
είναι εγγύηση για ένα καλύτερο αύριο. Παρ’ όλα τα σοβαρά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν, όπως 
ελλείψεις βιβλίων και διδακτικό προσωπικό. 

Στα προβλήματα αυτά ο Δήμος μας με υπευθυνότητα και με μέγιστο αίσθημα ευθύνης προς τη μα-
θητική κοινότητα έλαβε την πρωτοβουλία και συγκάλεσε την Τετάρτη 07/09/2011 έκτακτη συνάντηση 
με τους διευθυντές των σχολικών μονάδων του νησιού μας προκειμένου να αντιμετωπιστούν πάσης 
φύσεως λειτουργικά προβλήματα για την έναρξη της νέας σχολικής περιόδου. Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος 
θα ανατυπώσει σε όλους τους μαθητές, το απαραίτητο εκπαιδευτικό υλικό προκειμένου να αρχίσει και να 
συνεχιστεί ανεμπόδιστα η μάθησή τους. 

Επίσης έχουμε φροντίσει για την συντήρηση και αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων των 
σχολείων μας, καθώς επίσης και του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού. Τους παρέχουμε αναλώσιμα υλικά και 
είδη καθαριότητος. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι παραπάνω πρωτοβουλίες έγιναν μετά από συνεννόηση με 
τους διευθυντές των σχολικών μονάδων. 

Παράλληλα έχει ξεκινήσει σειρά πρωτοβουλιών για την συντήρηση των σχολικών μας κτιρίων όπως, 
έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης, αντικατάσταση κουφωμάτων, στεγανοποίηση και μόνω-
ση ταράτσας, καθώς επίσης και προμήθεια δύο αιθουσών από τον ΟΣΚ. 

Όπως γίνεται κατανοητό, η βαρύτητα των ενεργειών και των δράσεων του Δήμου όσο αφορά της σχο-
λικές μας μονάδες εστιάζεται σε έργα ουσίας και όχι βιτρίνας. Είναι ιδιαίτερη τιμή για μας που σε αυτή την 
προσπάθεια μας στηρίζουν μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς και το σύνολο του νησιού μας.

Ευχόμαστε λοιπόν μια καλή, δημιουργική και παραγωγική σχολική χρονιά με επιτυχία για όλους.



ΑθλητισμόςΠαρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2011 www.fonitisparou.gr4
το πρόγραμμα ποδοσφαίρου σε Πρωτάθλημα και Κύπελλο για τις Παριανές ομάδες

Στο φινάλε το Παριανό ντέρμπι
Το Παριανό ντέρμπι ανάμεσα στον Α.Ο. Πάρου και τον ΑΜΕΣ Νηρέα για το ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα Κυκλάδων Α’ κατηγορίας θα διεξαχθεί την τελευταία αγωνιστική (9η) του πρώτου 

γύρου στο Δημοτικό Στάδιο Παροικιάς, ενώ το παιχνίδι του δεύτερου γύρου θα γίνει στο φινάλε του πρωταθλήματος στο γήπεδο των Μαρμάρων έδρα του ΑΜΕΣ Νηρέα.
Εκτός από τις δυο Παριανές ομάδες στην πρώτη κατηγορία θα πάρουν μέρος ακόμα επτά ομάδες. Πρόκειται για δυο ομάδες από την Σύρο (Α.Ο. Πάγου, Α.Ο. Άνω Σύρου), δυο από την 

Σαντορίνη (Α.Ο. Πανθηραϊκός, Θύελλα Καμαρίου), μια από την Μύκονο (Α.Σ. Άνω Μερά) και μια από την Νάξο (Α.Μ.Σ. Φιλωτίου).
Η τρίτη Παριανή ομάδα που θα πάρει μέρος φέτος στον Β’ όμιλο της Β’ κατηγορίας είναι ο Αστέρας Μαρμάρων. Στον όμιλο των επτά ομάδων μετέχουν ακόμα η Αναγέννηση Νάξου, ο Αθλ. 

Σύλλογος Ίου, ο Α.Ο. Καρτεράδος, ο Α.Ο. Αστέρας Τραγαίας, ο Α.Ο. Πύργου και η Λάβα Εμπορείου.
Στο Κύπελλο για την πρώτη φάση ο 

Αστέρας Μαρμάρων θα αναμετρηθεί με τον 
Α.Μ.Ε.Σ. Νηρέα στο γήπεδο των Μαρμά-
ρων, ενώ ο Α.Ο. Πάρου θα υποδεχθεί στο 
Δημοτικό στάδιο Παροικιάς τον Α.Μ.Σ. Φι-
λωτίου.

Οι ημερομηνίες για το πότε θα ξεκινή-
σει το πρωτάθλημα αλλά και πότε θα διε-
ξαχθούν τα πρώτα παιχνίδια Κυπέλου δεν 
έχουν γίνει ακόμα γνωστές από την ΕΠΣ 
Κυκλάδων.

Το πρόγραμμα του ποδοσφαιρικού πρω-
ταθλήματος Κυκλάδων της περιόδου 2011-
2012, αλλά και του κυπέλλου 2011-2012 
έπειτα από την κλήρωση που πραγματοποι-
ήθηκε την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2011 
στα γραφεία της ΕΠΣ Κυκλάδων για τις Πα-
ριανές ομάδες είναι το διπλανό πίνακα.

Α' κατηγορία ΕΠΣ Κυκλάδων
1η Αγωνιστική
Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ - Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ
Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ - Α.Ο. ΠΑΓΟΥ
Α.Ο. ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ - Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ - Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ
Ρεπό: Α.Ο. ΠΑΡΟΥ
2η Αγωνιστική
Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ - Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ
Α.Ο. ΠΑΡΟΥ - Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ
Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ - Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ
Α.Ο. ΠΑΓΟΥ - ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ
Ρεπό: Α.Ο. ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ
3η Αγωνιστική
Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ - Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ
Α.Ο. ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ - Α.Ο. ΠΑΡΟΥ
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ - Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ
Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ - Α.Ο. ΠΑΓΟΥ
Ρεπό: Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ
4η Αγωνιστική
Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ - Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ
Α.Ο. ΠΑΡΟΥ - Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ
Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ - ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ
Α.Ο. ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ - Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ
Ρεπό: Α.Ο. ΠΑΓΟΥ
5η Αγωνιστική
Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ - ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ
Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ - Α.Ο. ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ
Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ - Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ
Α.Ο. ΠΑΓΟΥ - Α.Ο. ΠΑΡΟΥ
Ρεπό: Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ
6η Αγωνιστική
Α.Ο. ΠΑΡΟΥ - Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ
Α.Ο. ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ - Α.Ο. ΠΑΓΟΥ
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ - Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ
Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ - Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ
Ρεπό: Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ
7η Αγωνιστική
Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ - Α.Ο. ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ
Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ - Α.Ο. ΠΑΡΟΥ
Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ - Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ
Α.Ο. ΠΑΓΟΥ - Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ
Ρεπό: ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ
8η Αγωνιστική
Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ - Α.Ο. ΠΑΓΟΥ
Α.Ο. ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ - Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ - Α.Ο. ΠΑΡΟΥ
Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ - Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ
Ρεπό: Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ
9η Αγωνιστική
Α.Ο. ΠΑΡΟΥ - Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ
Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ - Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ - Α.Ο. ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ
Α.Ο. ΠΑΓΟΥ - Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ
Ρεπό: Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ
10η Αγωνιστική
Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ - Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ
Α.Ο. ΠΑΓΟΥ - Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ
Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ - Α.Ο. ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ
Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ
Ρεπό: Α.Ο. ΠΑΡΟΥ
11η Αγωνιστική
Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ - Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ
Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ - Α.Ο. ΠΑΡΟΥ
Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ - Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ - Α.Ο. ΠΑΓΟΥ
Ρεπό: Α.Ο. ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ
12η Αγωνιστική
Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ - Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ
Α.Ο. ΠΑΡΟΥ - Α.Ο. ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ
Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ
Α.Ο. ΠΑΓΟΥ - Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ
Ρεπό: Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ
13η Αγωνιστική
Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ - Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ
Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ - Α.Ο. ΠΑΡΟΥ
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ - Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ
Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ - Α.Ο. ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ
Ρεπό: Α.Ο. ΠΑΓΟΥ
14η Αγωνιστική
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ - Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ
Α.Ο. ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ - Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ
Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ - Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ
Α.Ο. ΠΑΡΟΥ - Α.Ο. ΠΑΓΟΥ
Ρεπό: Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ
15η Αγωνιστική
Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ - Α.Ο. ΠΑΡΟΥ
Α.Ο. ΠΑΓΟΥ - Α.Ο. ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ
Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ
Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ - Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ
Ρεπό: Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ
16η Αγωνιστική

Α.Ο. ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ - Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ
Α.Ο. ΠΑΡΟΥ - Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ
Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ - Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ
Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ - Α.Ο. ΠΑΓΟΥ
Ρεπό: ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ
17η Αγωνιστική
Α.Ο. ΠΑΓΟΥ - Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ
Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ - Α.Ο. ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ
Α.Ο. ΠΑΡΟΥ - ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ
Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ - Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ
Ρεπό: Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ
18η Αγωνιστική
Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ - Α.Ο. ΠΑΡΟΥ
Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ - Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ
Α.Ο. ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ - ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ
Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ - Α.Ο. ΠΑΓΟΥ
Ρεπό: Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ
Β' κατηγορία Β' Όμιλος
1η Αγωνιστική
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ
ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΟΥ - Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ
Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ - Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ
Ρεπό: ΛΑΒΑ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ
2η Αγωνιστική
Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ - Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ - ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΟΥ
ΛΑΒΑ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ
Ρεπό: Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ
3η Αγωνιστική
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ - ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΟΥ
Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ - ΛΑΒΑ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ
Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ
Ρεπό: Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ
4η Αγωνιστική
ΛΑΒΑ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ - Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ
ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΟΥ - Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ
Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ
Ρεπό: ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ
5η Αγωνιστική
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ - Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ
Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ - Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ - ΛΑΒΑ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ
Ρεπό: ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΟΥ
6η Αγωνιστική
ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΟΥ - ΛΑΒΑ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ
Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ
Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ
Ρεπό: Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ
7η Αγωνιστική
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ - Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ
ΛΑΒΑ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ - Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ
ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΟΥ - Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ
Ρεπό: ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ
8η Αγωνιστική
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ
Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ - ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΟΥ
Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ - Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ
Ρεπό: ΛΑΒΑ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ
9η Αγωνιστική
Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ - Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ
ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ - ΛΑΒΑ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ
Ρεπό: Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ
10η Αγωνιστική
ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΟΥ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ
ΛΑΒΑ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ - Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ - Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ
Ρεπό: Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ
11η Αγωνιστική
Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ - ΛΑΒΑ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ
Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ - ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΟΥ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ - Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ
Ρεπό: ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ
12η Αγωνιστική
Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ
Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ - Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ
ΛΑΒΑ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ
Ρεπό: ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΟΥ
13η Αγωνιστική
ΛΑΒΑ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ - ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΟΥ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ - Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ - Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ
Ρεπό: Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ
14η Αγωνιστική
Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ
Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ - ΛΑΒΑ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ
Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ - ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΟΥ
Ρεπό: ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ
Πρωτάθλημα Νέων β' όμιλος
1η Αγωνιστική
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ - Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ - Α.Ο. ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ

Ρεπό: Α.Ο. ΠΑΡΟΥ
2η Αγωνιστική
Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ
Α.Ο. ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ - Α.Ο. ΠΑΡΟΥ
Ρεπό: ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ
3η Αγωνιστική
Α.Ο. ΠΑΡΟΥ - Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ
Ρεπό: Α.Ο. ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ
4η Αγωνιστική
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ - Α.Ο. ΠΑΡΟΥ
Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ - Α.Ο. ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ
Ρεπό: ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ
5η Αγωνιστική
Α.Ο. ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ
Α.Ο. ΠΑΡΟΥ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ
Ρεπό: Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ
6η Αγωνιστική
Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ
Α.Ο. ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ
Ρεπό: Α.Ο. ΠΑΡΟΥ
7η Αγωνιστική
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ - Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ
Α.Ο. ΠΑΡΟΥ - Α.Ο. ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ
Ρεπό: ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ
8η Αγωνιστική
Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ - Α.Ο. ΠΑΡΟΥ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ
Ρεπό: Α.Ο. ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ
9η Αγωνιστική
Α.Ο. ΠΑΡΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ
Α.Ο. ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ - Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ
Ρεπό: ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ
10η Αγωνιστική
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ - Α.Ο. ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ - Α.Ο. ΠΑΡΟΥ
Πρωτάθλημα Παίδων β' όμιλος
1η Αγωνιστική
Α.Ο. ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ - Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ
Α.Ο. ΠΑΡΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ
Ρεπό: Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ
2η Αγωνιστική
Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ - Α.Ο. ΠΑΡΟΥ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ - Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ
Ρεπό: Α.Ο. ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ
3η Αγωνιστική
Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ - Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ
Α.Ο. ΠΑΡΟΥ - Α.Ο. ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ
Ρεπό: ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ
4η Αγωνιστική
Α.Ο. ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ - Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ
Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ
Ρεπό: Α.Ο. ΠΑΡΟΥ
5η Αγωνιστική
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ - Α.Ο. ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ
Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ - Α.Ο. ΠΑΡΟΥ
Ρεπό: Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ
6η Αγωνιστική
Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ - Α.Ο. ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ - Α.Ο. ΠΑΡΟΥ
Ρεπό: Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ
7η Αγωνιστική
Α.Ο. ΠΑΡΟΥ - Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ
Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ
Ρεπό: Α.Ο. ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ
8η Αγωνιστική
Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ - Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ
Α.Ο. ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ - Α.Ο. ΠΑΡΟΥ
Ρεπό: ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ
9η Αγωνιστική
Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ - Α.Ο. ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ - Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ
Ρεπό: Α.Ο. ΠΑΡΟΥ
10η Αγωνιστική
Α.Ο. ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ
Α.Ο. ΠΑΡΟΥ - Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ
Ρεπό: Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ
Κύπελλο Κυκλάδων - Νότιος Όμιλος
1η Φάση
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ - Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ
Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ
Α.Ο. ΠΑΡΟΥ - Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ
ΛΑΒΑ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ - ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ
Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ - Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ
Βόρειος Όμιλος
1η Φάση
Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΥΡΟΥ - Α.Ο. ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ
Α.Ε. ΣΤΕΝΗΣ - Α.Ο. ΤΗΝΟΥ
ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. - Α.Σ.Ν. ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΡΘΙΟΥ
Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ - Α.Ο. ΥΔΡΟΥΣΑ

Δραστηριότητες 
του ΑΟΠ

Ποδόσφαιρο
Ο Αθλητικός Όμιλος Πάρου ξεκίνησε από 

τη Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου τις εγγραφές για 
τις Ακαδημίες του για την ποδοσφαιρική πε-
ρίοδο 2011 - 2012.

Οι εγγραφές θα γίνονται καθημερινά στα 
γραφεία του ΑΟΠ στο Στάδιο της Παροικι-
άς από Δευτέρα έως Σάββατο 6-8 το από-
γευμα και Κυριακή 9-12 το μεσημέρι. Για 
περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 
απευθυνθείτε στους εφόρους των Ποδο-
σφαιρικών Ακαδημιών κ.κ. Δημήτρη Σκιαδά 
(τηλ: 6976-562397) και Στέλιο Μπόνη (τηλ: 
6934-179139) ή στον Πρόεδρο της ομάδας 
κ. Κώστα Τσαντάνη (τηλ: 6977-607171).

μπάσκετ
Ξεκίνησαν οι εγγραφές αθλητών - τριών 

όλων των ηλικιών, για τα τμήματα μπά-
σκετ της ομάδας μας. Για περισσότερες 
πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες μπορούν 
να απευθύνονται για το τμήμα κορασίδων 
- νεανίδων - γυναικών στις κυρίες Μαρία 
Τσαντάνη (τηλ. 6948-231727) και Αγγελική 
Ροδίτη (τηλ. 22840-24142).

Για το τμήμα παίδων - νέων - ανδρών οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται 
στους κυρίους Μαν. Ροδίτη (τηλ. 22840-
24142) και Γιώργο Καπετανέα (τηλ. 6946-
793950).

Οι αναμετρήσεις Α.Ο. Πάρου 
και ΑΜΕΣ Νηρέα θα κλείσουν τον 
πρώτο γύρο, αλλά και το φινάλε 
του πρωταθλήματος…

Σεμινάρια
Μπάσκετ

Ο ΑΜΕΣ Μαρπησσαϊκός μετά από 
δική του πρωτοβουλία και σε συνεργα-
σία με τον ΣΚΚΑ(σύνδεσμο κριτών κα-
λαθοσφαίρισης Αττικής ), θα πραγματο                                                        
ω                    ποιήσει σεμινάρια κριτών 
καλαθοσφαίρισης την Παρασκευή 16/9 στις 
7:00μ.μ. - 9:00μ.μ. και το Σάββατο 17/9 στις 
6:00μ.μ. - 9:00μ.μ. στην αίθουσα της Αγρο-
τολέσχης στην Μάρπησσα. 

Ομιλητές θα είναι η πρόεδρος της ΣΚΚΑ 
Μαίρη Μερίκα και ο αντιπρόεδρος Τάσος 
Αναστασόπουλος.

 Τα σεμινάρια, είναι υπό την αιγίδα του 
συνδέσμου κριτών καλαθοσφαίρισης Κυ-
κλάδων.
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 τηλ: 6942.985.111

ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ!
ΑΚΙΝΗΤΟ 90τμ2 με 2 υ/δ

+ 50τμ2 ανεξάρτητος ξενώνας 2 υ/δ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΕΝΑ

ΚΑΤΩ ΤΩΝ 1600€/τμ2

η έλλειψη πλοίων και οι συνέπειες στον τουρισμό,
επί τάπητος στην τουριστική Επιτροπή

Ομόφωνη απόφαση
για κοινή δράση 

Το πολύ σοβαρό θέμα των μειωμένων δρομολογίων από και προς Πειραιά, το ζήτημα 
της ενδοκυκλαδικής συγκοινωνίας και το θέμα της επικοινωνίας της Πάρου με την Θεσ-
σαλονίκη και την Κρήτη, έθεσε η Πρόεδρος της Τουριστικής Επιτροπής Μαρία Χανιώτη 
στη συνεδρίαση που έγινε στις 9 Σεπτεμβρίου. 

Κυρίως όμως, την Επιτροπή απασχόλησε το θέμα με τον Ρωσικό νηογνώμονα που 
έκρινε ως μη αξιόλοα περίπου 60 ελληνικά πλοία, μεταξύ των οποίων το Naxos Star και 
το Alexander, τα οποία πραγματοποιούσαν ενδοκυκλαδικές εκδρομές. 

Δεν αποκλείεται τα δύο αυτά Κυκλαδίτικα σκάφη, όπως και πολλά από τα 60 πλοία να 
είναι αξιόπλοα, ο Ρωσικός νηογνώμονας όμως, διαπιστώνοντας παρατυπίες στην έκδοση 
πιστοποιητικών αξιοπλοΐας από το γραφείο του στην Ελλάδα, τα έθεσε όλα εκτός μάχης. 
Το ελληνικό δημόσιο θα επανελέγξει τα πλοία με ιδιώτες επιθεωρητές, όμως για τα νησιά 
χάθηκαν τουλάχιστον 20 ημέρες. 

Προκειμένου να λυθεί το ζήτημα της ακτοπλοϊκής σύνδεσης και ενδοκυκλαδικά και 
να μην επαναληφθεί το φαινόμενο τη νέα σαιζόν, ομόφωνα αποφασίστηκε να μεταβεί τρι-
μελής επιτροπή που θα αποτελείται από την Πρόεδρο της Τουριστικής Επιτροπής Μαρία 
Χανιώτη, έναν εκπρόσωπο των πρακτόρων και έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Ξενοδό-
χων, την ερχόμενη εβδομάδα στην Νάξο κι εκεί να έρθει σε επαφή με τους αντίστοιχους 
τοπικούς φορείς, για να συζητηθεί το θέμα και να δράσουν από κοινού. Επίσης, αποφα-
σίστηκε να αποσταλεί επιστολή διαμαρτυρίας προς όλους τους αρμόδιους φορείς για την 
απαράδεκτη κατάσταση, που προκαλεί πολύ σημαντική ζημιά στους επαγγελματίες των 
νησιών μας. 

Το μέλος της Επιτροπής και Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων Γ. Μπαφίτης 
μίλησε στη ΦτΠ για το πρόβλημα που δημιουργήθηκε με τον Ρωσικό νηογνώμονα, με 
αποτέλεσμα να προκληθούν πολλά προβλήματα στις μετακινήσεις των τουριστών και 
επισκεπτών στα νησιά μας, πράγμα που πλήττει σοβαρά τον τουρισμό μας. 

Όπως είπε, τα δύο αυτά μεταφορικά μέσα (Νάξος Σταρ και Αλεξάντερ), ναυλώνονταν 
από τουριστικά γραφεία για να φέρνουν απευθείας στην Νάξο και στην Πάρο από την 
Σαντορίνη ή την Μύκονο τους τουρίστες που έφταναν εκεί με πτήσεις. Με την κατάργη-
ση αυτών των αδειών αξιοπλοΐας, αναγκάζονται οι πελάτες των ταξιδιωτικών γραφείων, 
που χρησιμοποιούσαν αυτά τα μικρά σκάφη, να στέλνουν τους πελάτες τους με τα πλοία 
της γραμμής. Το αποτέλεσμα είναι, πρώτον να εξαντλούνται τα εισιτήρια των μεγάλων 
πλοίων, οπότε αποκλείονται άλλοι επισκέπτες και δεύτερον, οι συγκεκριμένοι τουρίστες 
να χάνουν δύο ημέρες, μία για να έρθουν και μία για να φύγουν. Δύο ημέρες, οι οποίες 
χάνονται και για τους άλλους επαγγελματίες του νησιού. Δηλαδή, αν η άφιξη τουριστών 

στην Σαντορίνη είναι μετά τις 4 το απόγευμα, που δεν υπάρχει πλοίο της γραμμής από 
Σαντορίνη για Πάρο, μένουν μία ημέρα στην Σαντορίνη. Το ίδιο ισχύει και με την ανταπό-
κριση από την Μύκονο. 

Το τελευταίο πλοίο, λέει ο κ. Μπαφίτης, από την Σαντορίνη για Πάρο είναι 4 το απόγευ-
μα. Όταν φτάνουν τα αεροπλάνα στις 4.30 το πλοίο έχει φύγει και έτσι έρχονται σε Πάρο 
ή Νάξο την επόμενη μέρα. 

Στη ΦτΠ μίλησε και ο Τουριστικός Πράκτορας και μέλος της Επιτροπής Αλ. Καρποδί-
νης, ο οποίος διαθέτει και πούλμαν για μεταφορά τουριστών. 

Ως Τουριστικό γραφείο στην Πάρο, μας είπε, αντιπροσωπεύω κάποια γκρουπ, τα οποία 
έχουν προ-κλείσει εκδρομές. Αφαιρώντας από τη γραμμή αυτά τα δύο σκάφη (Νάξος 
Σταρ και Αλεξάντερ), σταματάει σε σημαντικό βαθμό η μετακίνηση των τουριστών, που 
θέλουν να πηγαίνουν απευθείας στον προορισμό τους, εκτός των άλλων και για οικονο-
μικούς λόγους. Αυτοί λοιπόν οι τουρίστες, ζητούν αποζημιώσεις από τα τουριστικά γρα-
φεία με τα οποία συνεργαζόμαστε και τα γραφεία κατ’ επέκταση, πιέζουν εμάς, ζητώντας 
μας να πραγματοποιήσουμε τη συμφωνία που είχαμε κάνει. Πως όμως να μπορέσουμε 
να είμαστε συνεπείς;

Για παράδειγμα, λέει ο κ. Καρποδίνης, εγώ για να μεταφέρω 150 άτομα, που είναι υπο-
χρέωσή μου, στην Δήλο – Μύκονο, θα πρέπει να τους ξυπνήσω στις 5 το χάραμα, να 
τους έχω 6 η ώρα στην Νάουσα για να φύγουν 6.30. Αυτό, γιατί τα δύο βαποράκια που 
κυκλοφορούν στην Μύκονο έχουν τα δικά τους δρομολόγια. Έτσι, αναγκάζομαι να τα κα-
λέσω έξτρα, πληρώνοντας 15-20 ευρώ επιπλέον για κάθε άτομο, προκειμένου να μην 
ακυρώσω την εκδρομή, γιατί αν ακυρωθεί, μετά καταργείται και το πρόγραμμα αυτό από 
την Πάρο. Έτσι ακριβώς έχουν διακόψει συνεργασία με την Πάρο, πολλοί Tour Operators. 
Έχουν φύγει ένας – ένας, γιατί δεν υπάρχει αξιοπιστία σε ότι αφορά στη σύνδεση με τα 
αεροδρόμια Μυκόνου και Σαντορίνης. Μάλιστα, λέει ο κ. Καρποδίνης, όσες φορές θέσα-
με το θέμα αυτό στους αρμόδιους, μας απαντούν: υπάρχει κάλυψη από το SeaJet και το 
FlyingCat, που όμως είναι πανάκριβο το εισιτήριο (54 ευρώ ο ναύλος με επιστροφή και 15 
για το καραβάκι, σύνολο 69 ευρώ το άτομο, από 45 ευρώ που μας στοίχισε με το Naxos 
Star και το Alexander). 

Ο κ. Καρποδίνης τονίζει ότι αν λυθεί αυτό το ζήτημα της σύνδεσης, θα έχουμε τουλά-
χιστον 20% αύξηση στον τουρισμό. Και αυτό μας λέει, δεν είναι αυθαίρετο συμπέρασμα. 
Πολλοί Tour Operator μου λένε πως σε περίπτωση που θα υπάρξει μια σταθερή συγκοι-
νωνία, εμείς θα βάλουμε περισσότερα και πιο μεγάλα προγράμματα με την Πάρο. 

Ερώτηση χουντή στην Κομισιόν
Στο θέμα του σκανδάλου με τα πλαστά πιστοποιητικά αξιοπλοΐας που εξέδιδε ο εκπρό-

σωπος του ρωσικού νηογνώμονα στον Πειραιά, αναφέρεται σε ερώτησή του ο ευρω-
βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Χουντής προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και παράλληλα ζητεί 
να επαναλειτουργήσει ένας αξιόπιστος ελληνικός νηογνώμονας.

Ο Ν. Χουντής επισημαίνει τον κίνδυνο που υπάρχει για την ασφάλεια του επιβατικού 
κοινού, αλλά και την πιθανότητα αποκλεισμού και μονιμότερης απομόνωσης δεκάδων 
νησιών, με ιδιαίτερα αρνητικές συνέπειες για την κοινωνική και οικονομική ζωή τους. 
Τέλος, επισημαίνει την ανάγκη διαλεύκανσης της υπόθεσης και τιμωρία των ενόχων προ-
κειμένου να μην επαναληφθούν τέτοια φαινόμενα στο μέλλον. 
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αλυΚή, πωλείται μεζονέτα 150m2, 100 
μέτρα από τη κεντρική παραλία. Διαθέτει 
αυτόνομη θέρμανση, τζάκι, 3 κρεβατοκάμα-
ρες, 3 μπάνια, υπόγειο γκαράζ και αποθήκη 
100m2. Τηλ.: 6932901931.

αλυΚή, πέτρινη οικία πρώτου ορόφου 
84τ.μ., βεράντες, πέργολες, 2 υπνοδωμά-
τια, μεγάλο μπάνιο, κουζίνα, καλοριφέρ, 
air condition, θέα, ειδική κατασκευή. Τι-
μή 155.000€. Έτερη οικία 150τ.μ., 2 ή 3 
υπνοδωμάτια, 2 μπάνια, κουζίνα πλήρως ε-
ξοπλισμένη, καλοριφέρ, air condition, ειδική 
κατασκευή, βεράντες, πέργολες, κήπος, πι-
σίνα. Τιμή 225.000€ Έκπτωση στα μετρητά, 
ευκολίες, ανταλλαγές δεκτές. Κατασκευ-
αστής www.paroshomes.livadas.de Τηλ. 
6932285768.

ναουσα, πωλείται μονοκατοικία 121τ.μ. 
με 3 κρεβατοκάμαρες, ενδοδαπέδια θέρ-
μανση όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, με 
απεριόριστη θέα και σε εξαιρετική τιμή. Τηλ.: 
6942985111, info@paroshouses.eu. 

αλυΚή, πωλείται τριάρι 70τ.μ. νεόκτιστο 
σε 250,00τ.μ. οικόπεδο, εντός σχεδίου. Τιμή: 
160.000€. Τηλ.: 6977362305, 6985963626. 

ΚαμΠοσ ΒουΤαΚοσ, πωλείται κατοικία 
156m2 σε οικόπεδο 740m2 με 4 υπνοδω-
μάτια, 2 σαλόνι – κουζίνα, 3 μπάνια, γκαράζ 
50m2. Τιμή: 280.000€. Τηλ.: 6940622456 & 
6958684932. Κος Κοντάη Βασίλης.

ΠαροιΚια – Δασοσ, πωλούνται 3 κατοι-
κίες 156m2, 148m2, 147m2 σε οικόπεδο 2 
στρεμμάτων η κάθε μία και με πηγάδι. Πω-
λούνται μαζί ή ξεχωριστά. Τιμή: 650.000€. 
Τηλ.: 6940622456 & 6958684932. Κος Κο-
ντάη Βασίλης.

αΘήνα – ΚορυΔαλλοσ, πωλούνται δια-
μερίσματα καινούργια 85τμ2, 80τμ2, 76τμ2 
και 60τμ2 Επίσης σε ΝΕΑΠΟΛΗ & ΚΟΡΥ-
ΔΑΛΛΟ, 2 μαγαζιά 50τμ2 Κατασκευαστική 
Εταιρία Αντιπαριώτης. Τηλ.: 210 5622980, 
6937394436

ναουσα, πωλείται οικία 120τ.μ. υπερυ-
ψωμένη, με τζάκι και μεγάλες βεράντες, 
ημιυπόγειο 140τ.μ. σε κτήμα 6 στρεμμάτων. 
Ελιές, πηγάδι και πολύ νερό. Τιμή ευκαιρίας. 
Τηλ.: 22840 53044, 22840 52605.

ΕλήΤασ οικία 117τμ2 2 μεγάλες κρεβα-
τοκάμαρες, και έναν ξενώνα, 4 μπάνια, 
τζακούσι, σαλόνι, καλοριφέρ, πισίνα, βε-
ράντες με πέργολες, ανεμπόδιστη θέα του 
λιμανιού και ηλιοβασιλέματος. 255.000€. 
Εκπτώσεις ή ευκολίες δεκτές. www.
paroshomes.livadas.de Τηλ. 6932285768

ΚαλαμαυΚα, καινούρια πετρόχτιστη οι-
κία 47τμ2 θέα θαλάσσης, μεγάλες βεράντες, 
πέργολες, καλοριφέρ, κήπος 65.000€ Εκ-
πτώσεις ή ευκολίες δεκτές. www
.paroshomes.livadas.de Τηλ. 6932285768.

αμΠΕλασ – ασΠροσ γΚρΕμοσ, 
βίλλα 300τ.μ., πρώτη βλέπει θάλασσα, 
ατέλειωτη ή τελειωμένη. ΤΣΟΥΚΑΛΙΑ, 
παραθαλάσσια βίλλα 100τ.μ., ακούς 
θάλασσα, σε 700τ.μ. οικόπεδο. ΔΡΥ-
ΟΣ, εντός σχεδίου, βίλλα 110τ.μ., 

παραδοσιακή, χαριτωμένη, 2 υ/δ, πα-
τάρι ύπνου, καλοριφέρ, τζάκι, αξίζει να 
το δεις. Ευκαιρία. Πολύ καλόγουστο. 
Τηλ.:  6944856105, 22840 52225, www.
gr8homes.gr

ναουσα, πωλείται μπαράκι 55τ.μ. με 
τραπέζια μέσα & έξω. Τηλ.: 6944856105. 
Νοικιασμένο.

Δρυοσ, πωλείται σπίτι εντός σχεδίου, με 
3 υ/δ, καλοριφέρ, θέα, πολύ χαριτωμέ-
νο. Ευκαιρία. Τηλ.:  6944856105, 22840 
52225.

σανΤα μαρια, Πωλούνται πέτρινες εξο-
χικές κατοικίες χωρίς υπόγεια, λίγα μέτρα 
από τη θάλασσα. ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ. 
Τηλ.: 6937033316.

ναουσα, Πωλείται κατοικία 100 μ2 με 
5 ενοικιαζόμενα στούντιος, λίγα μέτρα α-
πό παραλία και 700 μ από το κέντρο της 
Νάουσας. ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ. Τηλ.: 
6937033316.

ΚαμΠι, οικία 75τμ2 πετρόχτιστη, με κτήμα 
1.400τμ2, 2 κρεβ/ρες, 2 μπάνια, βεράντες, 
καλοριφέρ, ταράτσα, θέα, πέτρινη μάντρα. 
135.000€ Εκπτώσεις ή ευκολίες δεκτές. 
www.paroshomes.livadas.de Τηλ. 6932-
285768.

αΘήνα - Βουλα, στο κέντρο, 2 διαμε-
ρίσματα, 54τ.μ. 120.000€ ή 44τ.μ. 85.000€, 
επιπλωμένα, κήπος, πλησίον θαλάσσης. 
Ευκολίες, ανταλλαγή, καλύτερη τιμή στα 
μετρητά. Τηλ.: 6932285768.

λΕυΚΕσ, πωλείται παλαιά οικία με θέα, 
73m2 με 30m2 υπόγειο και 400m2 οικόπε-
δο. Τηλ.: 22840 42423, 6971962021.

αλυΚή, πωλούνται 2 νεόκτιστες γκαρ-
σονιέρες, 1ος όροφος 50τ.μ. και ισόγειο 
40τ.μ. με κρεβατοκάμαρα, σαλόνι-κουζίνα, 
μπάνιο, μπαλκόνι, τζάκι, κεντρική θέρμανση 
μόλις 100 μέτρα από την κεντρική παραλία. 
Τηλ.: 6932901931.

3,5 χλμ αΠο ΠαροιΚια, πωλείται βίλλα 
διώροφη ημιτελής (στα τούβλα) οικόπεδο 
1100τ.μ. εντός οικισμού, πανοραμική θέα. 
Μεγάλος χώρος υποδοχής, 4 υπνοδωμάτια, 
3 μπάνια, wc, κουζίνα, βεράντες κλπ χώροι. 
Περίφραξη, βόθρος, 2 δεξαμενές σχεδόν έ-
τοιμά. Τιμή λογική. Τηλ.: 6984048498. 

ΚαμΠοσ ΒουΤαΚου, οικία 85τμ2 
πετρόχτιστη, με θέα την Αντίπαρο, 2 κρε-
βατοκάμαρες, σαλόνι, σκεπαστή βεράντα, 
καλοριφέρ, μεγάλες βεράντες με πέργολες, 
κήπος περιφραγμένος. 165.000€ Εκπτώ-
σεις ή ευκολίες δεκτές. www.paroshomes.
livadas.de Τηλ. 6932285768

ΒουΤαΚοσ, 125τ.μ. συν, μεζονέτα 3 επιπέ-
δων με 3 κρεβατοκάμαρες, 3 μπάνια, 3 w.c. 
γκαράζ 300μ. από θάλασσα, απεριόριστη 
θέα 50m2 βεράντα ιδιόκτητη κατασκευή με 
εκλεγμένα υλικά Α’ ποιότητας, προσεγμένη. 
Τιμή: 236.000€ - 255.000€ (Συζητήσιμη). 
Επίσης 2η ημιτελείς με όλες τις παροχές. 
Χρειάζεται δάπεδα & κουφώματα της αρε-
σκείας σας. Τιμή: 180.000€ (Συζητήσιμη).
Τηλ.: 6943511925 Κος Βασίλης.

Δυοροφή ΚαΤοιΚια πωλείται 130 τ.μ. 
στην Παροικία, κοντά στο λιμάνι. Τηλ.: 
6977070920

ΠΩλήσΕισ οιΚοΠΕΔΩν       
  & αγροΤΕμαχιΩν          

ΠαροιΚια – λιΒαΔια, πωλείται κτήμα 
11 στρεμμάτων με πηγάδι και νερό και 1 
στρέμμα με δέντρα. Τηλ.: 6972081531.

ΚαμαρΕσ, πωλείται η κορυφή του 
Ασπροβουνίου. Αγροτεμάχιο με απε-
ριόριστη θέα του νησιού και θάλασσας, 
14633τ.μ. οικοδομήσιμα 366,33. Τηλ.: 
6933227784.

ναουσα, 150τ.μ., κτίζει 150τ.μ. Τιμή: 
80.000€ ΔΡΥΟΣ, εντός σχεδίου 1000τ.μ., 
με άδεια 8 οικίες από 50τ.μ., πισίνα & 
συνεχόμενο 1000τ.μ. χωρίς άδεια. Πω-
λούνται χωριστά. Παραθαλάσσιο πρώτο, 
500τ.μ. κτίζει 400τ.μ. & 500τ.μ., κτίζει 
400τ.μ., συνεχόμενα. Επίσης 11.000τ.μ., 
πρώτο θάλασσα, κτίζει 300τ.μ. ΔΡΥ-
ΟΣ,  καταπληκτική θέα, 8.500τ.μ. κτίζει 
800τ.μ. Τηλ.: 6944856105, 22840 52225, 
www.gr8homes.gr

Δρυοσ, πωλείται παραθαλάσσιο οικό-
πεδο, 1000τ.μ., εντός σχεδίου, ωραία 
θέα με άδεια για 8 σπίτια των 50τ.μ. Τηλ.: 
6944856105, 22840 52225.

Δρυοσ, πωλείται παραθαλάσσιο οι-
κόπεδο, 1000τ.μ. εντός σχεδίου, χωρίς 
άδεια. Τηλ.: 6944856105, 22840 52225.

Δρυοσ, πωλείται οικόπεδο 4 στρεμμά-

των άρτιο, οικοδομήσιμο με πανοραμική 
θέα, με όλες τις παροχές. Τιμή συζητήσι-
μη. Τηλ.: 6932472323

ναουσα , Πωλείται οικόπεδο 300 μ2 εντός 
σχεδίου, άρτιο και οικοδομήσιμο, λίγα μέτρα 
από το γραφικό λιμανάκι. ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΡΑ-
ΧΑΛΙΟΣ. Τηλ.: 6937033316.

ναουσα , Πωλείται κτήμα 4 στρεμμάτων, 
άρτιο και οικοδομήσιμο, λίγο έξω από τη 
Νάουσα, με θέα όλη την ανατολική ακτή. 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ. Τηλ.: 6937033316.

Παραλια μονασΤήρι, Πωλείται κτήμα 
10 στρεμμάτων, μόλις 100 μέτρα από τη 
θάλασσα. ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ. Τηλ.: 
6937033316.

ΚαμΠοσ ΒουΤαΚου, πωλούνται οικόπε-
δα εντός οικισμού (400-500τ.μ. το καθένα) 
φως, νερό. Σε πολύ χαμηλές τιμές. Μεγάλη 
ευκαιρία. Τηλ.: 6977213560.

αγΚαιρια, σε παραδοσιακό οικισμό, πω-
λείται οικόπεδο 800τ.μ. με άδειες οικοδομής 
και απεριόριστη θέα θάλασσα. Τιμή συζητή-
σιμη. Τηλ.: 6937436322. 

σ’ αυΤουσ Που αρΕσουν Τα ΚαΘαρα 
φρουΤα όλων των ειδών που αγαπούν 
την ποιότητα, περιβόλι 855τ.μ. με 2 πηγάδια 
και νερό ΔΕΥΑΠ, με σπίτι 35τ.μ. δίπλα σε 
ποταμάκι, εντός σχεδίου. Τηλ.: 6932319774.

ΚαμΠοσ ΒουΤαΚου, πωλείται οικόπε-
δο 4 στρεμμάτων με θέα την Αντίπαρο με 
20 ελιές, φως, νερό. Τιμή: 300.000€.Τηλ: 
6972755828.

αρχιλοχοσ, πωλούνται 2 διπλανά οι-
κόπεδα 11 στρέμματα (5,5 στρέμματα το 
καθένα) με άδεια οικοδομής. Τιμή: 130.000€ 
& τα 2 μαζί. Τηλ.: 6972254651.

ΠαροιΚια – ΠαΤουμΕνοσ, πωλείται 
οικόπεδο 4800τ.μ. με πηγάδι μέσα. Πολύ 
καλή ευκαιρία. Τιμή: 50.000€ (Συζητήσιμη). 
Τηλ.: 6976818757.

λολανΤΩνήσ, πωλείται αγροτεμάχιο 
4 στρέμματα, οικοδομήσιμο, 300 μέ-
τρα από τη θάλασσα. Τηλ.: 22840 42423, 
6948511546. 

αγΚαιρια, δίπλα στην εκκλησία του Αγ. 
Γεωργίου, πωλείται οικόπεδο 2 στρεμμά-
των εντός οικισμού. Τηλ.: 22840 22673, 
6944167104.

Καμαρι - αγΚαιριασ, αγρόκτημα 8 πε-
ρίπου στρ., σε ήσυχο μέρος, οικοδομήσιμο. 
Τιμή 65.000€ Ευκολίες, ανταλλαγές, έκπτω-
ση στα μετρητά. Τηλ. 6932285768

ΘαΨανα, ορεινό κτήμα (15 λεπτά από 
Παροικιά) 15.604τμ2 με κατοικιά, αποθή-
κες και παλαιό μύλο (ημιτελή). 220 ελιές 
και πολλά οπωροφόρα. Ηλεκτροδοτείται 
με φωτοβολταϊκά. Επιπλωμένο. Θέα. Τιμή 
165.000€. www.paroshomes.livadas.de 
Τηλ. 6932285768

ΕνοιΚιασΕισ αΚινήΤΩν            
- Προσφορα       

αμΠΕλασ, ενοικιάζεται μεζονέτα 
μπροστά στη θάλασσα 2-3 υ/δ. Τιμή: 
13.000€ ο χρόνος. ΝΑΟΥΣΑ, 2 υ/δ Τιμή: 
500€, δυαράκι Τιμή: 350€, studio Τιμή: 
250€.  Τηλ.: 6944856105, 22840 52225.

ναουσα, ενοικιάζονται μικρά διαμερι-
σματάκια, κεντρικά. Τηλ.: 6944856105, 
22840 52225.

ΠαροιΚια – Κριοσ, ενοικιάζονται 
γκαρσονιέρες επιπλωμένες με θέα θά-
λασσα για όλο το χρόνο. Τιμή: 170€ το 
μήνα. Τηλ.: 6973651595.

ΠαροιΚια – Κριοσ, ενοικιάζονται 
δυάρια από Σεπτέμβρη μέχρι Μάιο ε-
πιπλωμένα. Τιμή: 250€ το μήνα. Τηλ.: 
6973651595.

ΠαροιΚια, ενοικιάζεται γκαρσονιέ-
ρα 35τ.μ. επιπλωμένη με κλιματιστικό, 
500μ. από το λιμάνι. Τηλ.: 6932476694.

ΠαροιΚια (ΔιασΤαυρΩσή γΚιΚα), 
ενοικιάζεται επαγγελματικός χώρος, 
70τ.μ. Τηλ.: 6978602837.

ΠαροιΚια, ενοικιάζεται γκαρ-
σονιέρα, πλήρης εξοπλισμένη, με 
αυτονομία για όλο το χρόνο, με θέρμαν-
ση. Τηλ.: 6977409567.

ΠΕιραιασ – ΤαμΠουρια, ενοικιά-
ζεται γκαρσονιέρα. Τηλ.: 6933111641, 
6945241685.

αΘήνα – νΕαΠολή ιΠΠοΚρα-
Τουσ, ενοικιάζεται διαμέρισμα 50τ.μ. 2ο 
όροφο, δυάρι, σε ήσυχη και μικρή πολυ-
κατοικία, κοντά στο πανεπιστήμιο. Τηλ.: 
6936451636.

αΘήνα – σΕΠολια, ενοικιάζεται δυ-
άρι σε άριστη κατάσταση κατάλληλο για 
φοιτητές κοντά σε ηλεκτρικό & μετρό κο-
ντά σε τράπεζες & σούπερ μάρκετ. Τηλ.: 
6975105982.

αΘήνα, ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 2 
χώρων με θέρμανση αέριο στον σταθ-
μό Λαρίσης μετρό – προαστιακός. Τηλ.: 
6946760302.

αλυΚή, ενοικιάζεται studio ισόγειο δι-
αμπερές με κουζίνα, ψυγείο, πλυντήριο 

ρούχων, t.v. & Κλιματισμό. Για σεζόν ή 
χρόνο. Τηλ.: 6980306053.

ΠουνΤα, ενοικιάζεται μονοκατοικία 
110τ.μ., με αυτόνομη θέρμανση & θέα 
θάλασσα. Τηλ.: 6977241932.

λογαρασ, στην παραλία, ενοικιάζονται 
2 κατοικίες καινούργιες 2 δωματίων έ-
καστη, επιπλωμένες πλήρως, για έτος ή 
χειμερινή περίοδο. Τηλ.: 6973021623.

ναουσα, Ενοικιάζεται δίχωρο επιπλωμένο 
διαμέρισμα με θέρμανση για εκπαιδευτι-
κούς. Τηλ.: 6977356609.

ΠαροιΚια - αγ.ΕλΕνή, ενοικιάζο-
νται γκαρσονιέρες και δυάρια, πλήρως 
εξοπλισμένα με αυτόνομη θέρμανση και 
πλυντήριο ρούχων. Τηλ.: 6936726833.

αΘήνα – σΕΠολια, ενοικιάζεται 
δυάρι, σε άριστη κατάσταση κοντά σε ηλε-
κτρικό και μετρό ιδανικό για φοιτητές. Τηλ.: 
6982378390.

αλυΚή, ενοικιάζεται νεόδμητο 2άρι με 2 
υπνοδωμάτια, λουτρό, σαλόνι, κουζίνα με 
τζάκι και θέρμανση, 300μ από τη θάλασσα. 
Τηλ.: 6932715583, 6936568372.

ΠαροιΚια – σΤΕρνα, ενοικιάζεται 
γκαρσονιέρα σε 1ο όροφο 28τ.μ. με α/c 
με θέα θάλασσα και μεγάλη βεράντα. Τηλ.: 
6977431137, 6948204205.

ΠαροιΚια, ενοικιάζονται επαγγελματικοί 
χώροι από 40 έως 240τ.μ.2 κατάλληλοι 
για εκπαίδευση, ιατρεία, μαγαζιά, πλησίον 
περιφερειακού, παρκινγκ & Γυμνάσιο Πα-
ροικίας. Τηλ.: 210 9846050, 6973306243.

ΚΩσΤοσ, ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 35τ.μ. 
ημιώροφος, επιπλωμένη, με θέρμανση, 
ανεμιστήρα οροφής, βεράντα, παρκινγκ. 
Τιμή: 250€. Τηλ.: 6986707222, 6987288625.

ΚΩσΤοσ, ενοικιάζεται δυάρι 50τ.μ. ημι-
ώροφος, επιπλωμένο με θέρμανση, 2 
μπαλκόνια, βεράντα, παρκινγκ, πρόσφατα α-
νακαινισμένο. Τιμή: 300€. Τηλ.: 6986707222, 
6987288625.

ΠαροιΚια – ΠΕριφΕρΕιαΚοσ, ενοικιά-
ζεται διαμέρισμα 75m2, με 2 υπνοδωμάτια, 
σαλόνι, κουζίνα, κατάλληλο και για επαγ-
γελματική στέγη, με αυτόνομη θέρμανση, 
έναντι ΔΕΗ-ΕΦΟΡΙΑ. Τιμή λογική. Τηλ.: 
6932761768, 6932761772.

ΚολυμΠήΘρΕσ, ενοικιάζονται για σε-
ζόν – χρόνο, επιπλωμένα διαμερίσματα 
μονόχωρα, δίχωρα, θέα απεριόριστη. Τηλ.: 
6947424831, 6934049499.

ΠαροιΚια, ενοικιάζεται γκαρσονιέρα. Τηλ.: 
6936529225.

ΠαροιΚια, ενοικιάζονται γκαρσονιέρες, 
πλήρως εξοπλισμένες, χωρίς κοινόχρηστα 
από 280€. Τηλ.: 6937098076.

ΠαροιΚια – ΠαΤουμΕνοσ, (μετά τη 
ΔΕΥΑΠ) ενοικιάζεται μονοκατοικία με θέρ-
μανση και θέα, 85τ.μ. με σαλόνι, κουζίνα, 
λουτρό, 3 δωμάτια, εξωτερική αποθήκη. 
Τηλ.: 6946694400.

αΘήνα, ενοικιάζεται μεγάλο δυάρι, κα-
τάλληλο για φοιτητές στα όρια των δήμων 
Καισαριανής και Βύρωνα. Τιμή λογική. Τηλ.: 
210 7642002. 

ΚαΤΩ ΠΕΤραλΩνα, ενοικιάζεται 
γκαρσονιέρα 35 τ.μ., στον 3ο όροφο, α-
νακαινισμένη με κλιματισμό και κεντρική 
θέρμανση, 6946468656.

ΠαροιΚια, ενοικιάζεται διαμέρισμα για 
επαγγελματική χρήση, 100τ.μ. με πάρκινγκ 
στην διαστάυρωση του Γκίκα, 2284021362.

ΠαρασΠοροσ, ενοικιάζεται διαμέρισμα 
καινούριο, πλήρως εξοπλισμένο, πλυ-
ντήριο, κουζίνα, air condition, αυτόνομη 
θέρμανση, απεριόριστη θέα. Κατάλληλο για 
εκπαιδευτικούς. Τηλ.: 6976675669

αΘήνα, ενοικιάζεται δυάρι 50τ.μ. πλησίον 
σταθμού μετρό Πανόρμου, αμπελόκηποι. 
Τηλ.: 2284042449, 6979250707.

ΚαμΠοσ (ΒουΤαΚοσ), ενοικιάζεται 
μονοκατοικία αυτόνομη 3 υπνοδωματίων, 
με 2 μπάνια σε οικόπεδο 4 στρεμ. Τηλ.: 
6972288828, 2284021419.

Πλήσιον φαραγγα, ενοικιάζεται 1 
γκαρσονιέρα και 1 δυάρι, τριάρι. Τηλ.: 
6972077052.

ΠροΔρομοσ, ενοικιάζεται δυάρι. Τιμή: 
170€. Τηλ.: 6943020582.

ναουσα – Βουναλι, ενοικιάζεται σπίτι 
130τ.μ. 4άρι, με αυτόνομη θέρμανση & τζά-
κι. Τηλ.: 6947401120.

ναουσα – αλΩνια, ενοικιάζεται σπίτι 
70τ.μ. με βεράντα, αυτόνομη θέρμανση 
και a/c. Τηλ.: 22840 52425 (Μόνο πρωινές 
ώρες).

λογαρασ, ενοικιάζεται κατάστημα 100τ.μ. 
Τηλ.: 6948436366, e-mail: oassis@yahoo.
gr

ΠροΔρομοσ – ΚΕνΤριΚοσ Δρομοσ, 
απέναντι από τυροκομείο, ενοικιάζεται 
κατάστημα για επαγγελματική χρήση (φρο-
ντιστήριο, γραφείο κλπ). Τηλ.: 22840 41332, 
6977900901.

λογαρασ, ενοικιάζεται διαμέρισμα πλή-
ρως εξοπλισμένο, κατασκευής 2010. 
Τιμή συζητήσιμη. Τηλ.: 6948436366, e-mail: 
oassis10@yahoo.gr

ΕΠι Του ΚΕνΤριΚου Δρομου 
ναουσασ – υσΤΕρνι, ενοικιάζονται κα-
ταστήματα. Τηλ.: 6946275820.

ΕΠι Του ΚΕνΤριΚοΎ Δρομου ασΠρου 
χΩριου, ενοικιάζεται κτίριο για επαγγελ-
ματική χρήση 240τ.μ. ή 80τ.μ. και 160τ.μ. 
με χώρο στάθμευσης. Τηλ.: 6976336421, 
22840 91468.

ΒουΤαΚοσ, ενοικιάζεται μονοκατοι-
κία 70τ.μ. με κεντρική θέρμανση. Τηλ.: 
6977690639.

Δυαρι, ενοικιάζεται στον Πρόδρομο, 170€, 
τηλ.: 6943020582

μονοΚαΤοιΚια ενοικιάζεται, 60 τ.μ. με 
κήπο και καλοριφέρ στον Κώστο, για όλο το 
χρόνο. Τηλ.: 6981471990.

ΕνοιΚιασΕισ αΚινήΤΩν          
- ΖήΤήσή         

ΠαροιΚια, ζητείται σπίτι προς ενοικίαση 
από ζευγάρι Ελλήνων επιπλωμένο ή όχι με 
2 υπνοδωμάτια. Τηλ.: 6938902516.

ναουσα εντός ή εκτός, ζητείται διαμέρι-
σμα προς ενοικίαση από νεαρό ζευγάρι, μη 
επιπλωμένο, δυάρι ή τριάρι για μόνιμη κα-
τοικία. Τηλ.: 6978344062.

ναουσα, ζητείται προς μίσθωση, ξενοδο-
χείο ή συγκρότημα ενοικιαζομένων. Τηλ.: 
6945153772.

Εργασια - ΖήΤήσή         

οΔήγοσ γ΄ΚαΤήγοριασ, ζητείται 
από την Αρχίλοχος Συμμετοχών (Αγ. 
Βλάσσης) απαραίτητα προσόντα: ως 35 
ετών, απολυτήρια Λυκείου, δίπλωμα 
οδήγησης Γ’ κατηγορίας. Προϋπηρεσία 
σε αντίστοιχη θέση θα ληφθεί σοβαρά υ-
πόψη. Τηλ.: 22840 41252, 22840 41764, 
6979798938, e-mail: archicom1@
otenet.gr

ΨυσΤήσ – ΤυλιχΤήσ,  Έλληνας έως 
40 ετών, ζητείται για σουβλατζίδικο. Τηλ.: 
6936849101. 

Το ΚαΤασΤήμα «γΕρμανοσ» Τήσ 
Παρου, ζητά να προσλάβει α) Τεχνικό – η-
λεκτρονικό με πολύ καλή γνώση Αγγλικών 
και Η/Υ. β) Πωλητή με πολύ καλή γνώση 
Αγγλικών και Η/Υ. Τηλ.: 22840 28070.

ΕμΠΕιρή ΚοΠΕλα, ζητείται με γνώσεις 
κομμωτικής, για μόνιμη εργασία. Τηλ.: 
22840 51615.

αΤομο ζητά αγροτική επιχείρηση για εργα-
σία σε ετήσια βάση. Τηλ.: 6932472323.

Εργασια - Προσφορα            

φιλολογοσ, παραδίδει μαθήματα κατ’ 
οίκον, σε τιμές προσιτές για μαθητές Γυ-
μνασίου & Λυκείου. Τηλ.: 6986702345.

φιλολογοσ, παραδίδει ιδιαίτερα 
μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού, Γυ-
μνασίου & Λυκείου. Τιμές προσιτές. Τηλ.:  
6976054819.

ΠΤυχιουχοσ Βιολογιασ, παραδίδει ι-
διαίτερα μαθήματα Βιολογίας σε μαθητές 
Γυμνασίου & Λυκείου καθώς & μαθήμα-
τα Μαθηματικών, Φυσικής & Χημείας σε 
μαθητές Γυμνασίου. Τηλ.: 6943775525.

ΚοΠΕλα, 27 ετών ζητεί εργασία ως 
υπάλληλος γραφείου στην περιοχή της 
Παροικίας στην Πάρο. Τηλ.: 6976054819. 

ΚαΘήγήΤήσ γΕρμανιΚΩν, απόφοιτος 
Γερμανικής φιλολογίας Αθηνών, παραδίδει 
ιδιαίτερα μαθήματα σε χαμηλές τιμές. Τηλ.: 
6989567729.

μαΘήμαΤα αγγλιΚΩν, παραδίδονται 
για όλα τα επίπεδα και για πτυχία Michigan 
και Cambridge, από καθηγήτρια με πολυετή 
πείρα. Τηλ.: 6974956912.

ΕλλήνιΔα Κυρια, ζητάει εργασία για κα-
θαρισμό σπιτιών. Τηλ.: 6972092268.

Ελλήνασ Κυριοσ, ζητάει οποιαδήποτε 
εργασία. Τηλ.: 6932626312.

μαΘήμαΤιΚοσ, παραδίδει ιδιαίτερα μα-
θήματα Μαθηματικών σε μαθητές Λυκείου, 
Γυμνασίου και ΕΠΑ.Λ. Τηλ.: 6993939396.

ιΔιαιΤΕρα μαΘήμαΤα μαθηματικών, 
φυσικής και χημείας παραδίδονται σε μαθη-
τές Γυμνασίου, σε πολύ χαμηλές τιμές. Τηλ.: 
6938485187.

φυσιΚοσ με πείρα παραδίδει ιδιαίτερα μα-
θήματα Φυσικής, Μαθηματικών και χημείας 
σε μαθητές όλων των τάξεων και όλων των 
τύπων Λυκείου. Δυνατότητα δημιουργία 
μικρών γκρουπ για πιο προσιτές τιμές. Τηλ.: 
6973453253.

φιλολογοσ, παραδίδει ιδιαίτερα μα-
θήματα σε παιδιά Δημοτικού, Γυμνασίου, 
Λυκείου. Τηλ.: 6982287020.

ΚήΠουροσ, αναλαμβάνει συντήρηση και 
φροντίδα κήπων σε συμφέρουσες τιμές. 
Τηλ.: 6936414437.

οιΚονομολογοσ ΕμΠΕιρή, αναλαμ-
βάνει την προετοιμασία μαθητών Γ’ Λυκείου 
στα μαθήματα Αρχές οικονομικής θεωρίας 
και Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχει-
ρήσεων. Τηλ.: 6979633553. 

ΚοΠΕλα 35 ΕΤΩν, φροντίζει ηλικιωμέ-
νους και καθαρίζει σπίτια, εσωτερική αν 
χρειαστεί. Τηλ.: 6985973897.

μαΘήμαΤιΚοσ πτυχιούχος παραδίδει 
μαθήματα κατ'οίκον σε μαθητές γυμνασίου, 
1ης & 2ας λυκείου. Τηλ.: 6947997813.

Ελλήνασ με μεγάλη εμπειρία στις οι-
κοδομικές εργασίες αναλαμβάνει φύλαξη 
και συντήρηση σπιτιών και κήπων. Τηλ.: 
6944317660

ΚαΘήγήΤρια, αναλαμβάνει τη μελέτη μα-
θητών Δημοτικού. Τηλ.: 6973814493. 

ΚαΘήγήΤρια-φιλολογοσ, παραδίδει 
ιδιαίτερα μαθήματα σε παιδιά δημοτικού, 
γυμνασίου και λυκείου. Τηλ.: 6977445803

ΚαΘήγήΤρια φιλολογοσ - ΘΕολο-
γοσ, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε 
μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου (ατομικά ή 
γκρούπ 2-3 ατόμων) Αρχαία, Νεοελληνι-
κή Γλώσσα, Λατινικά, Ιστορία. Τηλ.: 22840 
24418, 6978052123.

ιΤαλιΚα, Καθηγήτρια κάτοχος επάρκειας 
της ιταλικής γλώσσας, παραδίδει μαθήματα 
ιδιαίτερα, σε ενήλικες και παιδιά, μαθητές 
Γυμνασίου - Λυκείου, ατομικά και ομαδικά. 
Προετοιμασία εξετάσεων και αντίστοιχων 

διπλωμάτων, κρατικών & ιταλικών. Τηλ.: 
6974365805. 

Διαφορα         

YAMAHA CRYPTON 110, 4χρονο, 
6.000χλμ, 2008΄μοντέλο, χρώματος ασημί, 
πωλείται σε πολύ καλή κατάσταση, σε τιμή 
ευκαιρίας. Δεκτές ανταλλαγές ακόμη και με 
βάρκα. Τηλ.: 6982216705.

ΕΠιχΕιρήσή ΚαφΕΤΕρια – ΕσΤιαΤο-
ριο, που λειτουργεί όλο το  χρόνο, πωλείται 
στην κεντρική πλατεία της Παροικίας στην 
Πάρο. Τηλ.: 6946898289.

ΚρΕΒαΤια & ΚομοΔινα, για ενοικι-
αζόμενα δωμάτια, πωλούνται σε καλή 
κατάσταση. Τηλ.: 22840 53384.

SUZUKI GRAND VITARA, πωλείται, 
2008΄μοντέλο, full extra, δερμάτινο, 
15.000χλμ. Τηλ.: 6977087180.

ΕΠιΠλα & ήλΕΚΤριΚα ΕιΔή, πωλού-
νται λόγω μετακόμισης όλα σε εξαιρετική 
κατάσταση. Τραπέζια, κομοδίνα, καθίσματα, 
πλυντήριο ρούχων & πιάτων, στεγνωτήριο 
& μικροσυσκευές, όλα μάρκας MIELE. Τηλ.: 
22840 28344, 6948592777.

ή ΕΠιχΕιρήσή ΠαιΔιΚΩν υΠοΔήμα-
ΤΩν «CROCODILINO», πωλείται. Τηλ.: 
6945808398.

TOYOTA RAV4, πωλείται, μοντέλο 
11ος ’08, full extra. Τιμή: 16.500€. Τηλ.: 
6940988100.

ΚουΤαΒαΚια γΚριφον, χαρίζονται. 
Τηλ.: 22840 51866.

BMW 318i πωλείται, 1800cc, μοντέλο 
1990’, 5θυρο, μαύρο χρώμα, δεκτός κάθε 
έλεγχος. Τιμή: 450€. Τηλ.: 6938622061.

ΤαχυΠλοο, πωλείται, 5 μέτρα, μοντέλο 
2009΄με μηχανή SUZUKI 4χρονη 50 ίπ-
πων, με άδεια αλιείας, σωστικά, roll bar & 
τρέιλερ. Τιμή: 10.000 (Συζητήσιμη). Τηλ.: 
6983412885.

MITSUBISHI COLT, πωλείται, μοντέλο 2ος 
2009’, 2πορτο, χρώμα της άμμου, service α-
ντιπροσωπίας, 12.600χλμ Τιμή: 8.000€. Τηλ.: 
6983605007.

VW POLO, πωλείται. Τηλ.: 6997051847.

Κονσολα ΠαιχνιΔιΩν NINTEDO wii 
κόκκινο με παιχνίδια wii sports, wii sports 
resort, super Mario, wii active. Πωλείται. 
Τιμή: 150€. Τηλ.: 6977335656.

ΚαφΕνΕιο με εξοπλισμό, πωλείται στον 
Πρόδρομο Πάρου. Τηλ.: 6974392220.

ΒαρΚα, πωλείται 4,40 μέτρα με μηχανή 
Mercury 10 ίππων. Τηλ.: 22840 42413.

ΤΖιΠ MITSUBISHI PAZERO PININ, 
πωλείται, χρώματος ασημί, 2000 κυβι-
κά, μοντέλο 2001, σε άριστη κατάσταση, 
συντήρηση μόνο από αντιπροσωπεία. Τι-
μή: 7.500€. Τηλ.: 
6977283444.

ΕΚΚλήσαΚι από 
ενισχυμένο μπετό 
2,70χ2,20, πωλείται. 
Τιμή: 4.600€. Τηλ.: 
6937098076.

Ε Κ Τ α σ Ε ι σ 
ζητούνται με εκ-
δοθείσα άδεια για 
φωτοβολταϊκά πάρκα, Paros Estate, Φιλία 
Γρηγοράσκου. Τηλ.: 22840 21474. 

μήχανή APRILLIA SPORTICITY, 125 
κυβικά, πωλείται σε τιμή ευκαιρίας. Τηλ.: 
6973462341.

ΨήΤοΠΩλΕιο – ΠιΤσαρια – σουΒλα-
ΤΖιΔιΚο, πωλείται ή ενοικιάζεται, λόγω 
συνταξιοδότησης, πλήρως εξοπλισμένο, εν 
λειτουργία, στην Αλυκή, μπροστά στην κε-
ντρική παραλία. Τηλ.: 6970881293, 22840 
42328.

ΕΠαγγΕλμαΤιΚοσ ΕΞοΠλισμοσ, 
πωλείται. Βιτρίνες, ντουλάπες, γραφεία, 
φωτισμός, βιτρίνες – νησίδες. Τηλ.: 22840 
22673, 6944167104.
 
ΕΠιχΕιρήσή με οικιακό εξοπλισμό, είδη 
δώρων κ.λπ. άρτια εξοπλισμένο σε άριστη 
κατάσταση, στην Παροικία, πωλείται λό-
γω συνταξιοδότησης. Τιμή λογική. Τηλ.: 
6984048498. 

ΕΠιχΕιρήσή ΤαχυμΕΤαφορΩν πω-
λείται. Τηλ.: 22840 22634

HUNDAI TUCSON, 2000 κυβικά, μοντέλο 
2005΄, 45000χλμ, full extra, πωλείται σε ά-
ριστη κατάσταση. Τηλ.: 6973061083, 22840 
41743.

ΨήΤοΠΩλΕιο – σουΒλαΤΖιΔιΚο πω-
λείται, στην παραλία της Παροικίας. Τιμή 
συζητήσιμη. Τηλ.: 6972938242.

ΕλαιολαΔο νΤοΠιο, πωλείται. Τιμή: 
4,50€ το κιλό. Τηλ.: 6974069312.

2 ΚαναΠΕΔΕσ χΩρισ ΠλαΤή, ταπετσα-
ρία καπιτονέ μαύρη 1,80χ0,50χ0,45 ύψος. 
Κατάλληλοι για κατάστημα, γραφείο ή ια-
τρείο. Πωλούνται. Τιμή: 450€ για τους δύο, 
850€ για τον ένα. Τηλ.: 6984048498.

ΕΠιχΕιρήσή – σουΒλαΤΖιΔιΚο, πωλεί-
ται εν λειτουργία στις Λεύκες. Τηλ.: 22840 
41000, 6974415928.

BAR-RESTAURANT(TONIC) πωλεί-
ται πλήρως εξοπλισμένο, διώροφο με 
μεγάλη βεράντα στη Νάουσα Πάρου. Τηλ.: 
6937195346.

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.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο ιατρός-ρευµατολόγος

Θοδωρής Σαρλάνης
θα κάνει ιατρείο στην Παροικία,

την Κυριακή 27 Νοεµβρίου
στο ιατρείο του κ. Αποστολόπουλου.

Τηλ. για ραντεβού:
22810 77468 & 697 6797449
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WHAT'S ON
IN PAROS & ANTIPAROS
16-23 SEPTEMBER 2011

POSTPONED TO SPRING 2012: 16-18 
Sep, 10am-12 midnight, Paros Gastron-
omy Festival, Mando Mavrogenous Square, 
Paroikia. Info: 22843-60170.

16 Sep, Opening of Skoubi Association of 
Andros art exhibition at Aghios Athanasios 
Hall, Naoussa. Until 30/9. Info: KDEPAP 22840-
22860.

17 Sep, International Coastal Cleanup Day, 
the largest volunteer effort of its kind. See 
www.oceanconservancy.org

17 Sep, 9pm, Documentary 'Dying for the 
Truth' by Nikos Meggrelis at Cine Rex, Paroikia. 
Info: KDEPAP 22840-22860.

23 Sep, 8.30pm, Opening of Hans Giesen 
exhibition “Landscapes/Figures” at the Dimitra-
copoulos Building, Paroikia. Daily 7-11pm until 
30/9. Info: www.hansgiesen.nl

24 Sep, Myrtidiotissa (Virgin of the Myrtle) 
festival at Aghios Antonios on Kefalos Hill near 
Marpissa. 

24 Sep, Evening with traditional Cretan cui-
sine at Meltemi Restaurant, Naoussa. Info: 
22840-51263.

ITS ALL GREEK TO ME
(Local News
& Press Releases)
by Massaliotis

FONI TIS PAROY 177/9-9
 
Port Treasury to speed up 
infrastructure works
The port treasury has an important role to play 
on Paros and Antiparos, being responsible 
for implementing a number of infrastructure 
projects on both islands. Nevertheless, long 
delays have beset some projects in the last 
few months, giving rise to criticism about the 
treasury’s handling of the work. 'Foni tis Parou' 
spoke to the port treasury’s president, Mr Gav-
alas, about the delays and the state of progress 
of some of these projects. Gavalas explained 
that the main reason behind the delays is the 
large number of organisations that need to be 
consulted before the projects can get under-
way. In the case of the floating platforms, for 
example, the permission of seven authorities 
had to be obtained (Ministry of Finance, Minis-
try of Development and Shipping, Underwater 
Antiquities Service, Naval office, Land Register 
office, Byzantine Antiquities Authority, Author-
ity for Prehistoric Antiquities). According to 
Gavalas the floating platforms in Paroikia bay 
are just a step away from becoming reality: 
only the signature of the Minister of Finance 
is still pending. According to information re-
ceived from the Minister’s private office the 

port treasury’s request will be dealt within the 
next ten days. Once the Minister has given his 
consent contractors will be able to submit their 
proposals for the installation of the platforms. 
However, an environmental impact study might 
still need to be carried out. Even if this is nec-
essary it is believed that it can be completed 
within a short period of time. If all goes well the 
platforms will be in place before the coming of 
the next summer season.
Another ongoing project is the revamping of 
Paroikia’s port installations. This includes re-
placing the existing concrete shelter with a light 
construction covering a floor area of 300m2 
that will be equipped with electronic notice-
boards providing information to passengers 
on ferry times. The building will also house two 
coastguard offices, an office for the dockers 
working in the port and a WC. The plans still 
need to be ratified by the port treasury and the 
municipal council. Gavalas admitted that this 
project has taken a long time to complete and 
has promised to do his outmost to speed up its 
progress. Works are also underway in a num-
ber of ports around the island. Pillars providing 
boats and yachts with water and electricity 
are expected to be installed in the harbours of 
Vintzi, Aghia Anna, Piso Livadi and Alyki in the 
next few months.
 
Ukranian students on Paros
Following an initiative of the Women’s Associa-
tion of Naoussa, eleven primary school children 
from the Ukraine, together with their escorts, 
two teachers and a student of medicine, were 
hosted on our island during the first week of 
September. During their stay here they were 
given tours of ancient sites and taken to local 
festivals where they had the chance to dance 
to Greek songs, enjoy local dishes and get a 
taste of Greek 'filoxenia'. On Sunday the Ukra-
nian ambassador and his wife also arrived on 
Paros and thanked the association and Vassilis 
Karpodinis for their kind gesture. The Ukranian 
ambassador stated once again that he was 
charmed by Paros and proclaimed himself a 
friend of the island.
 
Marathi quarries on Japanese TV
A major Japanese TV station visited the ancient 
Marathi quarries on Saturday 3 September and 
was given a tour of the site by Mr Mitrogian-
nis and Mr Georgousis. Mitrogiannis spoke on 
camera about the history of the quarries. The 
documentary, which will come out in De-
cember, will form part of the 'World Heritage' 
programme which has high ratings in Japan.
 

PAROS PUBLIC LIBRARY PRESS 
RELEASE - 12-9
Library Opening Hours
The library will revert to the regular working 
hours starting from Monday 12 September.
Monday – Tuesday – Thursday 10:00 – 15:00
Wednesday & Friday 10:00 – 13:00 & 17:30 – 
20:30
Info: Alegre - tel: 22840-28233, http://www.
infolibraries.gr/paros

Παροικία (πλησίον ταχυδρομείου)
Πάρος, τηλ: 22840 23652

Η « ανταγωνιστικότητα»
των μεγαλοξενοδόχων

Δε θα ισχύσει η ρύθμιση για αύξηση του ΦΠΑ για τους με-
γαλοξενοδόχους, για τους λεγόμενους tours operators του 
εξωτερικού και τους εδώ συνεργάτες τους, αυτούς που πα-
ραλαμβάνουν την πελατεία με τα « βραχιολάκια», που τους 
πουλούν σε « πακέτο» τις κάθε είδους παρεχόμενες « υπη-
ρεσίες», από τη στέγαση και τη διατροφή μέχρι και οτιδήποτε 
άλλο.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικο-
νομικών Ευ. Βενιζέλος ανακοίνωσε ότι το λεγόμενο « all 
inclusive» για τους εισαγόμενους τουρίστες, ανεξάρτητα 
από το είδος υπηρεσίας, όπως εστίαση κ.ά., εξαιρείται από 
την αύξηση των συντελεστών ΦΠΑ ( 23% από 13% ) αυτή δηλαδή που από την 1η Σεπτέμβρη 
θα ισχύσει για όλες τις κατηγορίες αυτοαπασχολουμένων και μικροεπαγγελματιών στον κλά-
δο της εστίασης.

Η καραμπινάτη και προκλητική εξαίρεση, δεν είναι κάποια υπουργική ή κυβερνητική πα-
ραξενιά. Είναι κομμάτι από το συνολικό σχέδιο που ξεδιπλώνεται από την κυβέρνηση σε συ-
νεργασία με την τρόικα και τους μεγαλοεπιχειρηματίες, για το στρίμωγμα και την οριστική 
έξοδο από το πεδίο της λεγόμενης « αγοράς» των μικρών ΕΒΕ και των αυτοαπασχολούμενων.

Από την 1η Σεπτέμβρη οι ανατιμήσεις του ΦΠΑ θα ισχύσουν για τα μικρομάγαζα, στο σου-
βλατζίδικο της γωνίας και το ταβερνάκι της γειτονιάς. Θα φορτώνονται στα λαϊκά εισοδήματα, 
« εξαϋλώνοντας» και τους ισχνούς τζίρους των αυτοαπασχολούμενων.

Τόσο η εφαρμογή όσο και οι εξαιρέσεις από το μέτρο, εξυπηρετούν τον ίδιο στόχο: Την 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρηματικών ομίλων.

«Παραεμπόριο»
Επιστρατεύουν ιδιωτικούς αστυνομικούς και επιχειρούν να αποπροσανατολίσουν για τις 

αιτίες της κρίσης.
Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη με θέμα την πάταξη του παραε-

μπορίου ο υπουργός Μ. Χρυσοχοίδης δήλωσε ότι διερευνάται με ποιο τρόπο θα μπορούσε να 
δοθεί η δυνατότητα στα Επιμελητήρια να συμμετέχουν σε ελέγχους για το παρεμπόριο.

Από την πλευρά τους οι εκπρόσωποι των Επιμελητηρίων πρότειναν οι ιδιωτικοί αστυ-
νομικοί να διενεργούν ελέγχους συνδράμοντας το έργο της αστυνομίας και της δημοτικής 
αστυνομίας, να είναι εξοπλισμένοι με σπρέϊ καταστροφής προϊόντων και όπου διαπιστώνουν 
παραβάσεις να ψεκάζουν τα «μαϊμού» προϊόντα, καταστρέφοντάς τα.

Τα Επιμελετήρια, δηλαδή, να πληρώνουν ντετέκτιβ, ιδιωτικούς αστυνομικούς και ότι άλλο 
προκύψει, με τις υποχρεωτικές συνδρομές που πληρώνουν με αιματηρές προσπάθειες οι 
ΕΒΕ.

Κανείς δεν αρνείται ότι οι πλανόδιοι είναι ένα πρόβλημα. Οπως κανείς επίσης δεν μπορεί να 
ισχυρισθεί ότι πηγή του παρεμπορίου και της κακοδαιμονίας του εμπορίου είναι οι πεινασμέ-
νοι αλλοδαποί που κυνηγιούνται για ένα κομμάτι ψωμί. Αυτό θέλουν να μας παρουσιάσουν 
σαν αιτία.

Πηγή του είναι τεράστιες εισαγωγικές εταιρείες (συνδεδεμένες και αλληλοσυμπληρούμε-
νες με τη νόμιμη δραστηριότητα), που εισάγουν τα εμπορεύματα αυτά. Ολοι όμως αρνούνται 
να τις ελέγξουν και να σταματήσουν το κακό στην πηγή του. Άλλωστε, η διακίνησή τους γί-
νεται ελεύθερα λόγω της ελευθερίας διακίνησης των αγαθών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που 
καθιερώθηκε με τη συμφωνία του Μάαστριχτ, που ψήφισαν όλα τα κόμματα που συμφωνούν 
με την ΕΕ.

Εμπορεύματα από τις ίδιες χώρες πουλάνε και οι μεγάλες μονοπωλιακές – εμπορικές αλυ-
σίδες που κερδίζουν όλο και μεγαλύτερο κομμάτι του εμπορικού τζίρου σε συνθήκες κρίσης 
και κλεισίματος χιλιάδων μικρομάγαζων. Οταν «καθαρίσουν» με τους παράνομους μικροπω-
λητές θα έρθει και η σειρά όσων μικρομάγαζων απέμειναν.

Σ’ αυτές τις αλυσίδες και στη συνεχώς μειούμενη αγοραστική ικανότητα των εργαζομένων 
βρίσκεται η κακοδαιμονία του εμπορίου.

Στην πολιτική που δίνει κίνητρα, φοροαπαλλαγές, επιδοτήσεις και τζάμπα εργαζόμενους 
στα εμπορικά μονοπώλια, ενώ σφαγιάζει με νέους φόρους τους μικρούς, μειώνει μισθούς και 
απολύει χιλιάδες εργαζόμενους.

Μοναδικός τρόπος για να περιοριστεί το πρόβλημα της παράνομης διακίνησης εμπορευ-
μάτων είναι ο έλεγχος στην πηγή, στις εισαγωγικές και μεταφορικές εταιρείες, πριν βγούν 
στην κυκλοφορία. Αυτή είναι η μοναδική λύση. Ολα τα άλλα που συζητιούνται είναι απλώς για 
εσωτερική κατανάλωση...

Οι επαγγελματίες, οι έμποροι και οι βιοτέχνες δεν έχουν κανένα λόγο να πέσουν στην πα-
γίδα που τους στήνουν η κυβέρνηση και όσοι συμφωνούν με αυτή. Οσο διαρκεί η κρίση, για 
να μπορέσουν να κρατήσουν τη δουλειά τους οι παραπάνω, χρειάζονται μέτρα στήριξης και 
ανακούφισης όπως μείωση της φορολογίας, μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, πάγωμα 
των χρεών προς τις τράπεζες, απαγόρευση πλειστηριασμών, δωρεάν ιατροφαρμακευτική πε-
ρίθαλψη και μια σειρά άλλα μέτρα.

Με αυτά θα ασχοληθεί κανεις;          Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου

ΛΑΪΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

ΠΑΡΟΥ
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με το φακό
 της

LASER RαDιαL ΚοριΤσιΩν
1 ΘΕΟΧΑΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Ν.Ο.ΠΑΡΟΥ
2 ΛΑΛΙΩΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Ν.Ο.ΑΙΓΙΝΑΣ

LASER RADIAL αγοριΩν
1 ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Ν.Ο.ΡΟΔΟΥ
2 ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Ν.Ο.ΣΥΡΟΥ
3 ΖΩΡΖΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Ν.Ο.ΣΥΡΟΥ

LASER 4.7 ΚοριΤσιΩν
1 ΒΛΑΜΗ ΣΟΦΙΑ Ν.Ο.ΑΝΔΡΟΥ
2 ΜΑΚΡΥΩΝΙΤΗ ΛΥΔΙΑ Ν.Ο.ΑΙΓΙΝΑΣ
3 ΚΑΡΑΚΙΑΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ Ν.Ο.ΡΟΔΟΥ

LASER 4.7 αγοριΩν
1 ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ν.Ο.ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΥ
2 ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν.Ο.ΑΙΓΙΝΑΣ
3 ΣΚΙΑΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ν.Ο.ΠΑΡΟΥ

OPTIMIST 11χρονα ΚοριΤσια
1 ΜΑΛΑΤΕΣΤΑ ΠΩΛΙΝΑ Ν.Ο.ΠΑΡΟΥ
2 ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Ν.Ο.ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ
3 ΣΚΙΑΔΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Ν.Ο.ΠΑΡΟΥ

OPTIMIST 11χρονα αγορια
1 ΔΡΟΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.Ο.ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ
2 ΚΕΡΚΟΥΛΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣ Ν.Ο.ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ
3 ΛΟΥΚΑΤΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν.Ο.ΑΝΔΡΟΥ

OPTIMIST ΚοριΤσιΩν
1 ΓΚΟΚΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Ν.Ο.ΠΑΡΟΥ
2 ΘΕΟΧΑΡΙΔΗ ΒΕΝΕΤΙΑ Ν.Ο.ΠΑΡΟΥ
3 ΖΑΡΑΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Ν.Ο.ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ

OPTIMIST αγοριΩν
1 ΠΑΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ν.Ο.ΠΑΡΟΥ
2 ΔΡΟΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.Ο.ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ
4 ΜΑΘΙΕΛΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν.Ο.ΠΑΡΟΥ

συνέχεια από σελ.1

Η μεγάλη αθλητική διοργάνωση της περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου για το 2011, ήταν οι ιστιοπλοϊκοί αγώνες του «Δια-
συλλογικού Πρωταθλήματος Ιστιοπλοΐας Περιφέρειας Νο-
τίου Αιγαίου», που διεξήχθησαν με απόλυτη επιτυχία στις 
εγκαταστάσεις του ΝΟΠ και στον όρμο της Παροικίας από 09 
έως 11 Σεπτεμβρίου.

Συμμετείχαν 97 αθλητές από 11 ομίλους και συγκεκριμένα 
65 αθλητές στην κατηγορία Optimist 11χρονων και 15χρο-
νων, 25 αθλητές στην κατηγορία Laser 4.7 και 8 αθλητές στην 
κατηγορία Laser Radial.

Έγιναν 10 ιστιοδρομίες σε κάθε κατηγορία με ιδανικές και-
ρικές συνθήκες, που ικανοποίησαν τους αγωνιζομένους. 

Οι αθλητές της Πάρου Πήραν 4 πρωτιές, μία δεύτερη θέση 
και τρεις τρίτες θέσεις. 

Ειδική διάκριση έλαβε η αθλήτρια φαρούπου μαρία του 
Ν.Ο. Αντιπάρου σαν η μικρότερη αθλήτρια σε ηλικία, που τερ-
μάτισε σε μία τουλάχιστον ιστιοδρομία. 

Η απονομή των επάθλων στους αθλητές έγινε από τον 
εκπρόσωπο της Περιφέρειας, σύμβουλο για θέματα πολιτι-
σμού και αθλητισμού Δ. Γρυπάρη, ο οποίος εξασφάλισε τους 
πόρους για τη διοργάνωση αυτή, που ένωσε τα νησιά, φέρ-
νοντας στην Πάρο έναν μεγάλο αριθμό αθλητών. Απένειμαν 
επίσης έπαθλα στους αθλητές, ο βουλευτής Κυκλάδων Γ. 
Παπαμανώλης, οι Περιφερειακός σύμβουλος Π. Τζανακό-
πουλος, η πρόεδρος της ΚΔΕΠΑΠ Αννα Κάγκανη, ο λιμενάρ-
χης Πάρου-Αντιπάρου Κ. Γιαλελής, ο πρώην πρόεδρος Ν.Ο. 
Σύρου και πρόεδρος της επιτροπής ενστάσεων του αγώνα Σ. 
Γρυπάρης, ο Πρόεδρος του ΝΟΠ Λ. Πώλος και ο Ν. Δρούγκας 
πρόεδρο της επιτροπής αγώνων.

Διέπρεψαν οι αθλητές 
του ΝΟΠ

Διασυλλογικό Πρωτάθλημα ιστιοπλοΐας"Landscapes/Figures"
Hans Giesen
Έκθεση Ζωγραφικής

•25 χρόνια ζει και εργάζεται στην Πάρο
•Υπό την αιγίδα της Βασιλικής Ολλανδικής Πρεσβείας
στην Ελλάδα

- Αίθουσα Τέχνης του Δήμου (κτίριο Δημητρακόπου-
λου)

- Από τις 23 - 30 Σεπτεμβρίου
- Εγκαίνια: Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου, 8.30 μ.μ.
από τον πρέσβη Mr. van Rij
- Ώρες λειτουργίας: 7-11μμ.

Ο Βαγγέλης Χατζη-
γιάννης λέει για τα 
έργα του Hans Giesen: 
«Αξίζει τον κόπο να 
σταθούμε και να πα-
ρατηρήσουμε καθένα 
από τα ζωτικά εκείνα 
στοιχεία που δίνουν 
το στίγμα της τέχνης 
και της τεχνικής του: 
την ελεύθερη χειρονο-
μία στην έκφραση, τη 
χρωματική ένταση, το 
πέταγμα της φαντασί-
ας. Ιδιότητες που μας 
δίνουν το δικαίωμα να 
χαρακτηρίσουμε τον 
καλλιτέχνη αυτόν, αλη-
θινά ενστικτώδη». 

Όλα τα έργα που βρί-
σκονται στην έκθεση 
είναι ζωγραφισμένα 
στην Πάρο και όπως ό ίδιος ο καλλιτέχνης δηλώνει, αντλεί 
από την πρώτη μέρα έως και σήμερα – δύναμη και έμπνευση 
για τη ζωγραφική του από τούτη τη γη.


