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Σας καλούµε την Κυριακή 4 Μαϊου στις 11.00 π.µ.
στην αίθουσα του πολιτιστικού συλλόγου «Αρχίλοχος»
στην εκδήλωση - ενηµέρωση µε θέµα:

«ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ: Επικίνδυνα ενεργειακά σχέδια στην Πάρο!»

Ήρθε η ώρα να ενηµερωθούµε πολύπλευρα.
Ήρθε η ώρα να πάρουµε θέση. 

Ήρθε η ώρα να οργανωθούµε και να αντιδράσουµε σχεδιασµένα,
πριν είναι πολύ αργά.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΕΝΙΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

...πάµε µπροστά

ΕΚΛΟΓΕΣ: Όλα τα ψηφοδέλτια σε Πάρο και Αντίπαρο
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ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Ραγκούση Νάντια-Smile, Καραγιώργος Αθανάσιος (περιφερεια-
κός), Μπιζά Ελένη (Αναγέννηση), Σ/Μ Market In (περιφερειακός), Σ/Μ Σιρόκο, 
Αρτόπολις, Πρατήριο άρτου Αλιπράντη, Καφέ Λάζος (εφορία), Περίπτερο ΟΤΕ, 
Καπούτσος (πλ. Ταξιαρχών), Mini Market Ζωοδ. Πηγή - Bidika Vangjel, Μίνι 
μάρκετ Ν. Παντελαίος (Χαρίκλεια), Πρακτορείο ΠΡΟΠΟ Αρσένη Σαρρή, Mini 
Market Μηνάς Καλακώνας, cafe «Cosa» ΝΑΟΥΣΑ: Σαραντινού Μαργαρίτα, 
Αριανούτσου Ιωάννα «Σαΐτα», Σ/Μ Σπυριδούλα, Αρτοποιείο Μαργαρίτη, Αρτο-
ποιείο Μπατίστα, Αρτοποιείο Τσουνάκη, Αρτοποιείο Ι.Χασιώτη «Η παράδοση», 
Μπαρμπαρίγου Ευαγγελία χρωματοπωλείο, Σ/Μ Market In ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ: 
Αρτοποιείο Ραγκούση ΥΣΤΕΡΝΙ: Ξυλόφουρνος ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ: Αρτοποι-
είο η Παράδοση, Σ/Μ Ανδρέας Καβάλης ΜΑΡΜΑΡΑ: Φούρνος Χ. Ζουμή 
ΜΑΡΠΗΣΣΑ: βιβλιοπωλείο Καλημέρα, Ζαχαροπλαστείο Νικήτας, Σ/Μ Μαρι-
νόπουλος, ΑΒ SHOP&GO, φούρνος «Δήμητρα» Π.ΛΙΒΑΔΙ: καφέ «Σουαρέ» 
ΔΡΥΟΣ: Σ/Μ Ανουσάκης ΑΛΥΚΗ: Σ/Μ Παρούσης, Νικολέτα Χανιώτη, Τσα-
ντουλή Μ., Παραδοσιακός Φούρνος της Αγκαιριάς ΑΣΠΡΟ ΧΩΡΙΟ: Στάσεις 
ΚΤΕΛ ΚΩΣΤΟΣ: Καφενεία Π.Ρούσσου, Τ.Ρούσσου ΛΕΥΚΕΣ: Πλατεία Ηρώων 
ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: Γρηγόρης Μαριάνος, Φούρνος Ραγκούση
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Το γεγονός είναι αληθινό και συνέβηκε την Τρί-
τη 29/4 σε παραλιακό καφέ της Παροικιάς. Σ’ ένα 
τραπέζι κάθονταν 7 υποψήφιοι σύμβουλοι και ένας 
ψηφοφόρος! Ως καταλαβαίνετε ο μοναδικός ψηφο-
φόρος με το που πήγαινε να πετάξει τη στάχτη από 
το τσιγάρο του, αμέσως οι υποψήφιοι, του άλλαζαν 
και το τασάκι. Αυτά είναι!

Πάντως ο Βλαχοjohn, απ’ ότι είδα στην πρώτη 
συγκέντρωση υποψηφίων του έχει κοινό απ’ όλες 
τις ομάδες της Πάρου και απ’ όλα τα αθλήματα. 
Αφού σε κάποια στιγμή στα «πηγαδάκια» νόμιζα 
ότι θα ανοίξουν κουβέντα για τα Παριανά ντέρμπι.

Στην ΚΕΠΟΣΑ σκέτοι άρχοντες είναι. Να και τα 
τυροπιτάδικα κοντά στα γραφεία τους, να και τα 
σουβλατζίδικα, μέχρι και Προπατζίδικα έχουν σε 
απόσταση βο-
λής. Έλεγα 
και εγώ, πως 
έχουν συνέχεια 
-ό,τι ώρα και αν 
περάσεις- κό-
σμο στο προ-
εκλογικό τους 
γραφείο;

Η Λαϊκή Συ-
σπείρωση κυ-
ριλέ. Έχει μπει 
στο στενό της 
Αλυγαριάς. Το 
ωραίο είναι 
πως ΚΕΠΟΣΑ και Συσπείρωση έχουν μεσοτοιχίες 
με το κτίριο της Αστυνομίας. Βρε πως αλλάζουν οι 
καιροί…

Το Βλαχογιαννέικο τελικά, πήγε στο στενάκι με-
ταξύ Κοντόσταβλου και πλ. Αλυγαριάς. Καραούλι 
φυλάνε να κόψουν κίνηση, στους άλλους δύο συν-
δυασμούς. Όταν έρχεται και το πλοίο στο λιμάνι, 
βγαίνουν όξω από το γραφείο τους και αρχίζουν τις 
βόλτες. Θα σκέφτονται «δεν μπορεί, όλο και σε κά-
ποιον ξεχασμένο ψηφοφόρο θα πέσουμε πάνω».

Ο Μάρκος θυμίζει την παροιμία: «όλοι μαζί και 
ο ψωριάρης χώρια». Μόνος του πήγε και άνοιξε 
γραφεία στη διασταύρωση Περιφερειακού. Εκεί, 
τους μόνους που βλέπουν για να χαιρετίσουν, είναι 
οι μαθητές που περιμένουν το λεωφορείο για τα 
χωριά. Μόνο, που αυτοί δεν ψηφίζουν…

Τώρα που το ξανασκέφτομαι, άκυρο το παραπά-
νω. Σατανική ιδέα του Μάρκου είναι η διασταύρω-
ση. Είναι κοντά το νεκροταφείο και από εκεί δεν 
χάνει μνημόσυνο για μνημόσυνο και κηδεία για 
κηδεία! Αχ βρε Βλαχοjohn μου. Την πάτησες!

Περιμένατε ούλοι πως θα άρχιζα με ύμνους για 
την τριφυλλάρα, μετά την τεσσάρα στο κύπελλο. 
Σας την έφερα. Είπαμε, μετά απ’ όσα έγιναν φέτος, 
με την ομαδάρα και μετά το κράξιμο που έριχνα 
στον πρόεδρα από τις αρχές του πρωταθλήματος, 
δεν ξαναμιλώ έως το Σεπτέμβριο.

Άσχετο: Μάλλον όλοι θα γνωρίζετε για την τεσ-
σάρα που έριξε η Ρεάλ μέσα στη Γερμανία, με την 
Μπάγερν, που έπαιζε για τα ημιτελικά του πρωτα-
θλητριών. Ε, λοιπόν, όσο και αν σας φαίνεται περί-
εργο το έπιασα το 4-0 στο «Πάμε Στοίχημα». Μόνο, 
που το είχα παίξει ανάποδα… 4-0 υπέρ της Μπά-
γερν, την έμπνευσή μου μέσα.

Πρέπει να είναι παγκόσμιο ρεκόρ. Ο συνδυασμός 
«αναγέννηση» στην Αντίπαρο, δημοσιοποίησε δελ-

τίο τύπου απο-
τελούμενο από 
2.050 λέξεις! Αν 
βρεθεί κάποιος 
που το διάβα-
σε όλο και το 
κατάλαβε, πα-
ρακαλούμε να 
προταθεί για 
βραβείο υπο-
μονής.

Νέο αποκλει-
στικό γκάλοπ 
της εβδομάδας: 

Πιθανότητα να μιλήσει για πολιτική ο Κωβαί-
ος: Δεν πληρώνει, φραγή στο στοίχημα. Πιθανό-
τητα να βγει καλή φωτογραφία ο Ν. Σαρρής 
της ΚΕΠΟΣΑ: Δεν ποντάρει κανείς. Πιθανότητα 
να αρπαχτούν οι του ΑΟΠ με του Νηρέα, για 
παλαιότερο ντέρμπι μεταξύ τους, σε συγκέ-
ντρωση Βλαχογιάννη: 60,1%. Πρώτο δρομο-
λόγιο ΚΤΕΛ, από Παροικιά προς Αλυκή: Δευ-
τέρα έως Παρασκευή 07:15, Σάββατο και Κυριακή: 
07:05. Να μη χτυπήσει το τηλέφωνο της Φω-
νής της Πάρου, αυτή την εποχή, για ένα συ-
νεχόμενο δίλεπτο: Βλέπε πιθανότητες Ν. Σαρρή, 
να βγει καλή φωτογραφία. 

φωνίες
του Δ.Μ.Μ.

Inside Information
Στο προεκλογικό παιχνίδι κάποιοι «φωστήρες» 

έβαλαν την τιμή και υπόληψη έντιμων ανθρώπων 
στην Πάρο, που έχουν προσφέρει τα μέγιστα για 
τον τόπο. Η σπίλωση που επιχειρήθηκε κατά του 
Βελέντζειου ιδρύματος και των αγαθών που εκ-
πορεύονται απ’ αυτό, αποδεικνύει που μπορεί να 
οδηγήσει ο τυφλός φανατισμός. Μόνο, που αυτή 
τη φορά, οι «φωστήρες» έμπλεξαν. Και έμπλεξαν 
πολύ…

Η θέση μας

Να συζητήσουμε 
πολιτικά 

Σε λίγες μέρες θα πρέπει να αποφασίσουμε για το 
πρόσωπο του Δήμαρχου για την επόμενη πενταετία 
και για τους δημοτικούς συμβούλους αυτής 
της περιόδου. Πολλές φορές κατά το παρελθόν 
κριτήρια της επιλογής  ήταν ο βαθμός συγγένειας, 
η υποχρέωση  σε κάποιο δημόσιο λειτουργό, το 
βόλεμα σε κάποια θεσούλα η μια υπόσχεση που πότε 
δεν υλοποιήθηκε. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη μη 
αντικειμενικά ανάδειξη του ικανότερου και αρκετές 
φορές τη μη παραγωγή ικανού έργου.

Πολλές φορές από τη στήλη μας έχουμε επισημάνει 
ότι η διαδικασία αυτή είναι καθαρά πολιτική πράξη και 
έτσι πρέπει να  αντιμετωπίζεται. Επιβάλλεται διάλογος 
και αντιπαράθεση συγκεκριμένων προτάσεων σε 
συγκεκριμένα προβλήματα. Γιατί από  εκθέσεις ιδεών 
χορτάσαμε. Βλέπετε να γίνεται κάτι τέτοιο; Δυστυχώς 
όχι μέχρι σήμερα. Ο καθένας μας όμως πρέπει πριν 
φτάσει στην κάλπη να έχει σκεφτεί και αποφασίσει 
εάν  με τη δύναμη της ψήφου του δώσει στο νησί την 
ευκαιρία για πραγματική ανάπτυξη και πρόοδο.

Για αυτό το λόγο Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ 
θα προκαλέσει όλους ανεξαιρέτως τους 
υποψήφιους να τοποθετηθούν πάνω σε 
συγκεκριμένα προβλήματα. Με καθαρές 
κουβέντες. Στις ερωτήσεις θα περιμένουμε 
τέσσερεις απαντήσεις, όσοι  και οι συνδυασμοί. 
Θα τις έχουμε;

Εάν ναι, τότε, θα υπάρξει δυνατότητα άμεσης, 
αντικειμενικής και χωρίς αποκλεισμούς ενημέρωσης 
των Παριανών. 

Λαουτάρης



Κοινωφελής
Δημοτική

Επιχείρηση 
Πολιτιστικής 

Ανάπτυξης Πάρου 
(Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π)

Οι δράσεις μας:
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Το έργο της Δημοτικής Σχολής Μουσικής συνεχίζεται με μεγάλη συμμε-
τοχή μαθητών και παρουσίαση σειράς επιτυχημένων και βραβευμένων 
συναυλιών.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Την τελευταία τριετία αναβαθμίστηκε ουσιαστικά με εμπλουτισμό καινού-
ριων βιβλίων και  συνέχισε απρόσκοπτα τη λειτουργία της με δραστηριό-
τητες για όλες τις ηλικίες.
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 
Συνέχισαν τη λειτουργία τους φιλοξενώντας 70 βρέφη και παιδιά, απέ-
κτησαν πρόσβαση στο διαδίκτυο με παράλληλη βελτίωση των χώρων φι-
λοξενίας.
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία συνεχίστηκε απρόσκοπτα η δράση 
προσφέροντας υπηρεσίες σε οικονομικά ευάλωτες ομάδες πολιτών και 
έτσι περισσότερες από 50 οικογένειες απολαμβάνουν οικιακή φροντίδα, 
συνταγογράφηση και ορισμένες παραϊατρικές εξετάσεις. 
ΣΠΙΤΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
Συνέχιση των εργασιών συντήρησης, εμπλουτισμός της βιβλιοθήκης και 
αναβάθμιση των ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων.
ΚΕΝΤΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΚΗΦΗ)
Σημαντικές υπηρεσίες στην τοπική κοινωνία της Νάουσας στον ανώτατο 
επιτρεπόμενο αριθμό (30), παρέχοντας την απαιτούμενη ιατροφαρμακευ-
τική κάλυψη με παράλληλες εκδηλώσεις ψυχαγωγικού και θρησκευτικού 
χαρακτήρα.
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΕΧΝΩΝ
Σειρά εκθέσεων, εκδηλώσεων και δημιουργια 2 μόνιμων συλλογών, Πα-
τέλη και Καλλιέρου στο Δημοτικό Χώρο Τεχνών, Άγιος Αθανάσιος Νάουσα.
ΜΟΥΣΕΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
Άψογη λειτουργία του Μουσείου Περαντινού στη Μάρπησσα, του εργαστη-
ρίου Περαντινού στην Παροικία, και στην  Αθήνα και του Λαογραφικού 
Μουσείου Όθωνα Κάπαρη με παράλληλη ερευνητική εργασία.
ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ
Με μια διακοπή το 2013, συνεχίζεται η λειτουργία του μουσικοχορευτικού 
μας συγκροτήματος με την πρόσληψη χοροδιδασκάλου και με τη συμμε-
τοχή ατόμων όλων των ηλικιών.
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
– Συνεχίζεται η διοργάνωση σημαντικών και επιτυχημένων   
 αγώνων ποδοσφαίρου, μπάσκετ και στίβου με μεγάλη συμμετοχή  
 ενδιαφερομένων.
  

– Πρόσληψη ειδικών γυμναστών στο πλαίσιο του Μαζικού Αθλητισμού.
– Πραγματοποίηση των ετήσιων Ποδηλατικών γύρων της Πάρου.
– Πραγματοποίηση των ετησίων αγώνων Διάθλου Πάρου, ÇParos Run –  
 Δρόμοι Υγείας 2014È και άλλων αθλητικών δραστηριοτήτων.
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
– 1ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Γλυπτικής και μεγάλη συναυλία με την   
 ορχήστρα Δήμου Πατρέων στα Αρχαία Λατομεία μαρμάρου στο   
 Μαράθι.
– Συναυλία με τα Μουσικά Σύνολα της ΕΡΤ και την Εθνική Συμφωνική  
 Ορχήστρα υπό τη διεύθυνση του Βασίλη Τσαμπρόπουλου.
– Συναυλία με την Ορχήστρα Κυκλάδων υπό τη  διεύθυνση Νίκου   
 Κυπουργού.
– Συναυλία της Νατάσας Μποφίλιου στο πλαίσιο συνεδρίου ÇΗ Ελλάδα  
 μπορείÈ.
– Παρουσίαση του 2ου Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής με τις συναυλίες  
 της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας της Όπερας των Τιράννων.
– 1ο Φεστιβάλ Τοπικών Προϊόντων της Πάρου.
– Πραγματοποίηση της καταγραφής του Δημοτικού Αρχείου.
– Συνάντηση τσαμπουνιέρηδων Νοτίου Αγαίου,
και πλήθος άλλων εκδηλώσεων και δράσεων που εχουν γινει θεσμοί όπως 
ÇΜαζί με τους γονείςÈ που πρόβαλαν την Πάρο σαν ένα προορισμό με 
εξαιρετικό πολιτιστικό ενδιαφέρον, με τη συμπαράσταση των τοπικών δια-
μερισμάτων, των πολιτιστικών συλλόγων, των χορηγών και των εθελοντών.
Στηρίζουμε τις εκδηλώσεις και τα φεστιβάλ που πραγματοποιούνται 
από τους Παριανούς πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους και τα 
τοπικά διαμερίσματα.

oι στόχοι μας για το μέλλον:
– Διαρκή και ουσιαστική παρουσία στα πολιτιστικά και κοινωνικά δρώμενα 
του νησιού μας. 
– Επεκτεινόμενο και αναπτυσσόμενο έργο της επιχείρησης στον αθλητι-
κό τομέα με την ανάληψη και στήριξη κάθε αθλητικής διοργάνωσης που 
πραγματοποιείται στην Πάρο
– Κοινωνική προσφορά (λειτουργία Βρεφονηπιακού σταθμού – Παιδικού 
σταθμού – Κ.ΗΦ.Η. – Βοήθεια Στο Σπίτι) 
– Συμβολή στην διατήρηση της ενότητας του κοινωνικού ιστού της τοπικής 
κοινωνίας
Με σιγουριά και εμπειρία, με σεβασμό και συνέπεια απέναντι στους 
εργαζόμενους της Επιχείρησης και των Κοινωνικών  Δομών και με 
σωστή διαχείριση των οικονομικών μας πόρων, δημιουργούμε τις συν-
θήκες για την πολιτιστική ανάπτυξη του νησιού μας. 

Άννα Κάγκανη - Κορτιάνου

για τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό της Πάρου

Δημοτική Βιβλιοθήκη

Μουσείο Γλυπτικής ÇΝικόλαος ΠεραντινόςÈ 

Συναυλία Π. Θαλασσινού με τη 
χορωδία της Μουσικής Σχολής 

Αίθουσα Αγίου Αθανασίου

Παιδικός Σταθμός Αρχιλόχου

Θεατρική παράσταση στο θέατρο Λευκών 

1ο Φεστιβάλ
Τοπικών Προϊόντων της Πάρου  1ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Γλυπτικής

ΠΡΑΞΕΙΣ & ΕΡΓΑ 2011-2014

ÇParos Run – Δρόμοι Υγείας 2014È
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΕΝΙΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

...πάµε µπροστά

Χανιώτη Μαρία
Επιχειρηµατίας, Αντιδήµαρχος,

Πρόεδρος Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης,
Πρώην Πρόεδος Π.Σ. Αγκαιριάς

Υποψήφια δηµοτική σύµβουλος
Αγ.Ελένη, Παροικία (έναντι ΕΚΟ Σγαρδέλη)

τ: 22840 28025 & 53555 | e: nadia@smileweb.gr & elli@smileweb.gr

Μενου**είναι η εικόνα σας,
πριν καν ο πελάτης
δοκιµάσει το φαγητό σας!
εσείς τι θα του δείξετε;

& ακόµα σουπλά | σουβέρ | θήκες για µαχαιροπίρουνα | επαγγελµατικές κάρτες | µπλοκ παραγγελίας | διαφηµιστικά έντυπα

Διαμαρτυρία εμπόρων
Στις 6/4/14 παρευρέθηκε ο Πρόεδρος του Εμποροεπαγγελ-

ματικού Συλλόγου Πάρου-Αντιπάρου, κ. Απόστολος Αλιπράντης, 
στην Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων 
Αττικής, Ομόρων Νομών και Νήσων Αιγαίου και ασχολήθηκε 
εκτεταμένα με όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το εμπόριο 
και η κοινωνία γενικότερα εν μέσω πρωτοφανούς κρίσης, ύφε-
σης και οικονομικής δυσπραγίας και αποφάσισε την έκδοση του 
κάτωθι ψηφίσματος.

«Η αντοχή του Εµπορικού Κόσµου έχει φθάσει στα όρια της. ∆ι-
ατρανώνουµε την άρνησή µας σε όλες τις προσπάθειες υποβάθµι-
σης της δραστηριότητάς µας και των κοινωνικών θεσµών.

Λέµε όχι στον τρόπο που σχεδιάζονται και επιβάλλονται µέτρα 
αγνοώντας βασικούς θεσµούς και αξιακά πρότυπα της ελληνικής 
κοινωνίας.

Λέµε όχι στην οικονοµική, φορολογική και ασφαλιστική βία.
Λέµε όχι στην αυθαίρετη υπερφορολόγηση από το πρώτο ευρώ, 

που θα πλήξει ανεπανόρθωτα τους µικροµεσαίους εµπόρους και 
θα τους οδηγήσει στην επιχειρηµατική καιπροσωπική πτώχευση 
και στη δήµευση της περιουσίας τους.

Λέµε όχι στις ποινικές διώξεις, στις φυλακίσεις, στις διαποµπεύ-
σεις και σε όλα τα µέτρα ρωµαϊκής αρένας.

Λέµε όχι στην καταστροφή του κοινωνικού ιστού της χώρας και 
στον αφανισµό της µεσαίας παραγωγικής τάξης.

Λέµε όχι στην υποβάθµιση της αγοράς, της υγείας, της παιδείας 
και της ασφάλειας.

Λέµε όχι στην διάλυση της Μµε επιχειρηµατικότητας και σε κάθε 
διάθεση αποδιάρθρωσης και αφελληνισµού σηµαντικών κλάδων.

Λέµε όχι στην κατάργηση της Κυριακής αργίας και στην αποσά-
θρωση κάθε είδους πλαισίου που προστατεύει την µικροµεσαία 
επιχείρηση από τον αθέµιτο ανταγωνισµό των µεγάλων της αγο-
ράς.

Καλούµε την Κυβέρνηση να εγκαταλείψει τις αδιέξοδες πολιτι-
κές της ύφεσης και της ανέχειας και σε µία «κοινωνική συστράτευ-
ση», να πραγµατοποιήσει µε τους παραγωγικούς φορείς ένα ουσι-
αστικό, καλόπιστο, εποικοδοµητικό και διαφανή διάλογο µε στόχο 
την ανάπτυξη της ελληνικής µικροµεσαίας επιχειρηµατικότητας, 
επάνω στα ακόλουθα πλαίσια:

- Εθνική πολιτική ανασυγκρότησης για το εµπόριο και τους λοι-
πούς τοµείς της ελληνικής οικονοµίας που διαθέτουν συγκριτικά 
πλεονεκτήµατα.

- Θέσπιση απλού φορολογικού συστήµατος, δίκαιου και ισότι-
µου για όλους.

- Άρση των ασφυκτικών όρων δανεισµού, ενίσχυση της ρευ-
στότητας στην αγορά και ρύθµιση των δανείων ΤΕΜΠΜΕ – ΕΤΕΑΝ.

- Προστασία των µικροµεσαίων επιχειρήσεων που έπληξε η 
κρίση.

- Πάγωµα και κεφαλαιοποίηση των οφειλών προς τον ΟΑΕΕ και 
ελεύθερη επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας.

- ∆ραστικός περιορισµός της παρασιτικής οικονοµίας (παρεµπό-
ριο, φοροδιαφυγή, λαθρεµπόριο).

- Περιορισµός στην εξάπλωση των πολυκαταστηµάτων και των 
εµπορικών κέντρων».

Έναρξη
επιμόρφωσης
60 ανέργων
στην Πάρο

Η αναπτυξιακή σύμπραξη «ΤΟΠΣΑ ΠΑΡΟΥ», ο 
Δήμος Πάρου με συντονιστή τον Εμποροεπαγγελ-
ματικό Σύλλογο Πάρου-Αντιπάρου, στο πλαίσιο 
υλοποίησης της πράξης:

« Τ ο π ι κ ό 
σχέδιο δρά-
σης για την 
π ρ ο ώ θ η σ η 
της απασχό-
λησης στο 
Δήμο Πάρου» 
ξεκίνησε στις 
24/4/14, την 
επιμόρφωση 
60 ανέργων.

Το πρό-
γραμμα διε-
ξάγεται στην 
αίθουσα του 
εμποροεπαγ-
γ ε λ μ α τ ι κ ο ύ 
συλλόγου Πά-
ρου-Αντιπά-
ρου (Περιφερειακός Παροικιάς, απέναντι από τη 
ΔΕΗ). Οι καταρτιζόμενοι έχουν χωριστεί σε τρία 
τμήματα με αντικείμενα επιμόρφωσης: α) τουρι-
σμός, β) αγροτικά και τεχνικά επαγγέλματα και γ) 
εμπόριο-υπηρεσίες.

Συγκεκριμένα, έχουν δημιουργηθεί οι ομάδες 
μαθημάτων για τις παρακάτω δραστηριότητες: 1) 
προώθηση αγροτικών προϊόντων, 2) συντηρητές 
και ξεναγοί αρχαίων, 3) χημικών αναλύσεων, 4) 
καθαριστών και τεχνιτών), 5) διαφημιστών (Ρω-
σόφωνοι – αγγλόφωνοι) και 6) βρεφονηπιοκό-
μων. 

Στόχος της αναπτυξιακής σύμπραξης «ΤΟΠΣΑ 
ΠΑΡΟΥ» είναι η προετοιμασία και η προώθηση 
στην απασχόληση των ανέργων ωφελουμένων 
και περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες, 
από τη διαδικασία επιλογής μέχρι και τη δημιουρ-
γία θέσεων απασχόλησης. 

Το σχέδιο απευθύνεται σε συνολικά 60 ωφε-
λούμενους, οι οποίοι θα προωθηθούν στην απα-
σχόληση και την επιχειρηματικότητα με την:

- Σύσταση κοινωνικών συνεταιριστικών επιχει-
ρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.),

- Σύσταση νέων επιχειρήσεων (Ατομική, Ο.Ε., 

Ε.Ε., ΕΠΕ),
- Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και
- Πρόσληψη σε επιχειρήσεις της περιοχής.
Τα μαθήματα πραγματοποιούνται καθημερινά 

και διαρκούν από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βρά-
δυ, για όλα τα τμήματα. Τα σεμινάρια θα διαρκέ-
σουν έως τις 28 Μαΐου 2014. Η αναπτυξιακή σύ-
μπραξη μέσω της εμπειρίας όλων των μελών της 
που έχουν δραστηριοποιηθεί στο παρελθόν στην 
παροχή κατάρτισης και συμβουλευτικής δύναται 
να στηρίξει ουσιαστικά την προσπάθεια αυτή με 
την παροχή τεχνογνωσίας και υποστήριξης για τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας και τη δημιουργία 
νέων και κοινωνικών επιχειρήσεων.

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΤΟΠΣΑ ΠΑΡΟΥ» 
αποτελείται από τους παρακάτω φορείς:

- Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Πάρου - 
Αντιπάρου (Συντο-
νιστής Εταίρος)

- Δήμος Πάρου
- Κοινωφελής 

Δημοτική Επιχεί-
ρηση Πολιτιστικής 
Ανάπτυξης Πάρου 
(Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π)

- Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου 
Πάρου Κοινωνικής 
Προστασίας Πρό-
νοιας & Αλληλεγ-
γύης

- Κέντρο Επαγ-
γελματικής Κατάρ-
τισης «Εκπαιδευτι-
κή Νοτίου Αιγαίου»

- Asset Τεχνολο-
γική.

Τέλος, το παραπάνω πρόγραμμα είναι το μο-
ναδικό που υλοποιείται αυτή τη στιγμή στις 
Κυκλάδες και οι εργασίες για την πραγματοποί-
ησή του είχαν ξεκινήσει πριν ενάμιση περίπου 
χρόνο από τον εμποροεπαγγελματικό σύλλογο 
Πάρου-Αντιπάρου.

Εγκαίνια
Εκλογικού
Κέντρου

Την Κυριακή 4 Μαΐου 
2014 και ώρα 19:30 σας 
προσκαλούμε στα εγκαίνια 
του εκλογικού μας κέντρου 
στην Παροικία (ξενοδοχείο 
Κόντες, λιμάνι Παροικίας).

ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΕΝΙΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

...πάµε µπροστά
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Νίκος Σαρρής:
«Πλειοψηφικό ρεύμα 
η ΚΕΠ-ΟΣΑ»

Ο επικεφαλής της Κίνησης Ενεργών Πολιτών, Οικολογία, Συμμετοχή, Αλληλεγγύη», 
κ. Νίκος Σαρρής, παραχώρησε δύο εβδομάδες πριν την ώρα της κάλπης, την πρώτη 
του μεγάλη συνέντευξη σε Παριανό Μ.Μ.Ε.

Ο κ. Σαρρής, στη συνέντευξή του απαντά σε ερωτήσεις εφ’ όλης της ύλης, καθώς 
και για τους στόχους που έχει θέσει ως προτεραιότητα ο συνδυασμός του. Η συνέ-
ντευξη του υποψηφίου δημάρχου Πάρου, έχει ως εξής:

Ο συνδυασμός – Οι κατηγορίες 
Ποιοι αποτελούν την ΚΕΠ-ΟΣΑ; Ο συνδυασμός σας είναι αποκλειστικά μία 

έκφραση των δημοτών που ανήκουν πολιτικά στο ΣΥΡΙΖΑ και άλλες εξωκοι-
νοβουλευτικές ομάδες της αριστεράς; 

Ν.Σ.: «Η παράταξή μας είναι η μετεξέλιξη της Κ.Ε.Π., (Κίνηση Ενεργών Πολιτών), 
που πρώτος επικεφαλής ήταν ο Μανώλης Γλέζος. Συμμετέχουν σ’ αυτήν άνθρωποι 
που πιστεύουν σε μία αυτοδιοίκηση χωρίς κομματικές εξαρτήσεις. Ακόμη,  κοινό χα-
ρακτηριστικό όλων μας είναι η αντίθεση μας στις κατεστημένες πολιτικές που έχουν 
οδηγήσει αυτή τη χώρα, και το νησί μας, σε μια κρίση χωρίς τέλος».

Μία από τις συνηθισμένες κατηγορίες που ακούγονται για εσάς, είναι η 
ηλικία σας και ό,τι στο παρελθόν είχατε συνεργασία με τη δημοτική αρχή του 
κ. Γ. Ραγκούση.

Ν.Σ.: «Είμαι 70 χρονών, ακμαίος και υγιής. Εργάζομαι καθημερινά, είμαι ενεργός. 
Ακόμα και σήμερα ασχολούμαι με τη γη, σκαλίζω μάρμαρο και μεταφράζω μαζί με 
τον Jeffrey Carson το πεζό έργο του Οδυσσέα Ελύτη, που θα εκδοθεί από το αμερι-
κανικό πανεπιστήμιο του Yale. 

Η προσπάθεια κάποιων να ασκούν κριτική για την ηλικία μου, δείχνει τη διαφορά 
στην αντίληψη που έχουν σε σχέση με τη δική μας άποψη για τη διοίκηση του Δή-
μου. Εμείς πιστεύουμε ότι η διοίκηση του Δήμου δεν μπορεί να είναι υπόθεση ενός 
προσώπου. Γι’ αυτό στο δικό μας ψηφοδέλτιο θα βρείτε 64 ικανούς ανθρώπους, αν-
θρώπους με άποψη και φωνή, οι οποίοι μπορούν να αναλάβουν υπεύθυνα πόστα στη 
λειτουργία του Δήμου.

Ζητώ από τους συμπολίτες μου να διαβάσουν προσεχτικά και να αξιολογήσουν τη 
σύνθεση όλων των ψηφοδελτίων. Η λειτουργία ενός Δημοτικού Συμβουλίου αντανα-
κλά αναπόφευκτα την ποιότητα εκείνων που συμμετέχουν σε αυτό».

Κατηγορείστε από πολιτικούς σας αντιπάλους, ότι δεν είχατε συμμετοχή 
στα κοινά τα προηγούμενα χρόνια και εμφανιστήκατε μόνο όταν εκλεχτήκατε 
επικεφαλής. 

Ν.Σ.: «Αυτά είναι αστειότητες. Επί σειρά τετραετιών  ήμουν Δημοτικός Σύμβουλος, 
Νομαρχιακός Σύμβουλος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και πρόεδρος του Πο-
λιτιστικού Συλλόγου Αρχίλοχος και μέχρι αυτή τη στιγμή είμαι μέλος της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. 

Εμένα μάλλον με προβληματίζει η εμμονή κάποιων στην καρέκλα της εξουσίας. Δε θα 
μπορούσα να φανταστώ τον εαυτό μου επαγγελματία Δήμαρχο. Άλλωστε η ενασχό-
ληση με τα κοινά δεν έχει να κάνει μόνο με τη συμμετοχή στο Δημοτικό Συμβούλιο».

Οι διαφορές μας 
Ποια είναι η διαφορά της ΚΕΠ-ΟΣΑ από τους άλλους συνδυασμούς;
Ν.Σ.: «Θα αναφερθώ σε ορισμένα βασικά σημεία:
- Δεν είμαστε αρχηγική παράταξη.
- Δεν είμαστε συνασπισμός προσωπικών συμφερόντων.
- Πιστεύουμε στη δημοκρατική και συμμετοχική λειτουργία της αυτοδιοίκησης.
- Δεν έχουμε κομματικό ή άλλο πολιτικό κηδεμόνα.
- Δεν είμαστε σύστημα εξουσίας που στηρίζεται στις πελατειακές σχέσεις».

Γιατί πρέπει να αλλάξει η δημοτική πλειοψηφία;
Ν.Σ.: «Γιατί στα αδιέξοδα που αντιμετωπίζει η κοινωνία μας, λύση μπορεί να δώσει 

μόνο μια διαφορετική πολιτική πρόταση που εμείς εκφράζουμε. Η παρούσα δημοτική 
πλειοψηφία υπό το βάρος του πολιτικού κόστους και των συμφερόντων δεν έδωσε 
λύση σε κανένα σημαντικό πρόβλημα. Γι’ αυτό άλλωστε σήμερα εμφανίζεται αποδε-
κατισμένη και διασπασμένη».

 
Λέγουν ότι αν νικήσετε εσείς, θα υπάρχει μία δημοτική αρχή που θα είναι 

«αντίθετη» πολιτικά στην κυβέρνηση και άρα δε θα μπορείτε να παίρνετε 
κρατικά κονδύλια. 

Ν.Σ.: «Ποιος γνωρίζει ποια θα είναι η κυβέρνηση του χρόνου; Και πείτε μου τι κέρ-
δισε η Πάρος με το να έχει μια πλειοψηφία που στήριζε τις κυβερνητικές επιλογές. 
Η δύναμη του Δήμου πρέπει να στηρίζεται αφενός στην αυτονομία του και αφετέρου 
στην ενότητα και τη συμμετοχή των πολιτών. Τα κομματικά τσιράκια δεν έχουν να 
προσφέρουν τίποτα στην Πάρο».

Οι στόχοι μας
Ποιοι είναι οι στόχοι της ΚΕΠ-ΟΣΑ αν ο συνδυασμός σας κατακτήσει την 

πρώτη θέση;
Ν.Σ.: «Σε κάποιο βαθμό η ερώτησή σας έχει καλυφθεί από προηγούμενες απαντή-

σεις.
Βασικός μας στόχος είναι η ενίσχυση και ανάδειξη της ταυτότητας του νησιού, που 

και δίνει νόημα στην ζωή των κατοίκων του και θα λειτουργήσει ως μοχλός  για την 
τουριστική ανάπτυξη. Για να πετύχουμε αυτό το στόχο βασικές προϋποθέσεις είναι 
η προστασία των παραδοσιακών οικισμών, η ανάδειξη των μνημείων, μουσείων, 
αρχαιολογικών χώρων, η διατήρηση της φυσιογνωμίας του τοπίου, η διάσωση και 
ανάπτυξη του τοπικού διατροφικού προτύπου και η στήριξη των τοπικών ποιοτικών 
προϊόντων. Προορισμοί χωρίς ιδιαίτερη ταυτότητα θα είναι στο μέλλον αδιάφοροι για 
την παγκόσμια τουριστική αγορά. Αυτά σε συνδυασμό με την υλοποίηση των ανα-
γκαίων υποδομών (αεροδρόμιο, εμπορικό λιμάνι, μαρίνες) θα βοηθήσουν την Πάρο 
να διευρύνει την απήχησή της στην διεθνή τουριστική αγορά και να μεγαλώσει την 
τουριστική περίοδο.

Σε σχέση με τα δημοτικά αγαθά στόχος μας είναι η προάσπιση του δημοτικού και 
κοινωφελούς χαρακτήρα τους.

Το νερό, πολύτιμο για τη ζωή, μόνο ως δημόσιο αγαθό μπορούμε να το αντιλη-
φθούμε και θα εναντιωθούμε στη σπατάλη του και σε κάθε προσπάθεια εμπορευμα-
τοποίησής του και βέβαια σε κάθε σκέψη για ιδιωτικοποίηση της Δ.Ε.Υ.Α.Π. 

Όσον αφορά τα αστικά απορρίμματα και τα υγρά λύματα θα επιδιώξουμε  να φτά-
σουμε σε σύντομο διάστημα σε μεγάλο ποσοστό ανακύκλωσης με διαλογή στην 
πηγή, διαχείριση τοπικά με μικρές μονάδες, ανάκτηση πρώτων υλών (νερό άρδευ-
σης) παραγωγή προϊόντων (κομπόστ) και παραγωγή ενέργειας (βιοαέριο). Το μοντέ-
λο των ΧΥΤΑ ήδη θεωρείται ξεπερασμένο και η καθυστέρηση της προσαρμογής μας 
στις αρχές της ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων θα μας οδηγήσει σε 
αδιέξοδο, με μεγάλο οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό τίμημα.

Πολύ σημαντικό θεωρούμε επίσης τον έλεγχο των δημοτικών χώρων, τους οποί-
ους σε καμία περίπτωση δεν θα αντιμετωπίσουμε ως αντικείμενο συναλλαγής με ιδι-
ωτικά συμφέροντα. Ιδιαίτερη μέριμνά μας θα αποτελέσει η φροντίδα της κτιριακής 
και υλικοτεχνικής υποδομής των σχολείων καθώς και η δημιουργία των αναγκαίων 
αθλητικών εγκαταστάσεων ως στοιχειώδες χρέος προς την νεολαία. Θα επιδιώξουμε 
την τροποποίηση του Γ.Π.Σ. (Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο) σύμφωνα με τις εισηγήσεις 
τοπικών φορέων και θα εμποδίσουμε την εφαρμογή οποιουδήποτε σχεδιασμού έχει 
νομοθετηθεί χωρίς να περάσει από τοπική διαβούλευση. Θα καταβάλουμε επίσης 
κάθε δυνατή προσπάθεια για την εφαρμογή πολεοδομικού σχεδιασμού σε κάθε οι-
κισμό.

Τέλος, θα παλέψουμε για να ξαναβρεί η κοινωνία μας την συνοχή της  και θα καλ-
λιεργήσουμε την αλληλεγγύη μεταξύ των μελών της, δημιουργώντας τις κατάλληλες 
κοινωνικές δομές».

Με το χέρι στην καρδιά ποιο πιστεύετε ότι θα είναι το εκλογικό αποτέλεσμα 
για το συνδυασμό σας στις εκλογές. 

Ν.Σ.: «Διαπιστώνουμε ότι ήδη αναπτύσσεται πλειοψηφικό ρεύμα υπέρ της παρά-
ταξης που θα μας οδηγήσει στη νίκη. Η κοινωνία έχει αντιληφθεί ότι η μόνη εναλλα-
κτική πρόταση που ανατρέπει το τοπικό κατεστημένο και εμπνέει αισιοδοξία για το 
μέλλον είμαστε εμείς».
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Τράπεζες:
οι σύγχρονοι
ληστές

Την δεκαετία 2000-2010 οι τράπεζες μετονόμασαν τα 
δάνεια και τις κάρτες σε «προϊόντα» και άρχισαν να που-
λάνε αβέρτα σε όποιον πέρναγε έξω από τα καταστήμα-
τά τους, χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν χιλιά-
δες άλυτα προβλήματα. Για παράδειγμα: Σε ακίνητο με 
αντικειμενική αξία 60.000 € με εκτιμώμενη αξία από την 
τράπεζα 200.000 € και εμπορική αξία 350.000 € και ετή-
σιο εισόδημα του ιδιοκτήτη 35.000 €  η τράπεζα έδινε 
δάνειο 100.000 € με υποθήκη το ακίνητο.

Σήμερα η εμπορική αξία του ίδιου ακινήτου  είναι λι-
γότερη  από 60.000 €, το ανεξόφλητο ποσό υπερβαίνει 
τις 150.000 € και το ετήσιο εισόδημα του δανειολήπτη 
είναι περίπου17.000 €. Το αδιέξοδο για τον δανειολή-
πτη είναι προφανές, αφού υφίσταται μεγάλες απώλειες 
και μάλιστα μονόπλευρες, χωρίς να έχει τη δυνατότητα 
να πουλήσει ή να μεταβιβάσει το ακίνητο. Με αλλεπάλ-
ληλα πολυνομοσχέδια που ψήφισε η κυβέρνηση και τα 

κατέστησε νόμο του κράτους,  καθορίστηκε ποσόν δι-
αβίωσης από το εισόδημα που του απέμεινε, μετά τις 
συνεχείς περικοπές και το υπόλοιπο ποσόν  υποχρεώ-
νει το δανειολήπτη  να το πληρώνει στις τράπεζες υπό 
μορφή ενοικίου για το υποθηκευμένο ακίνητο, χωρίς να 
μειώνεται το δάνειο ώστε κάποτε να εξοφληθεί. Δηλα-
δή, ο δανειολήπτης θα πληρώνει χάρατσια-φόρους, θα 
συντηρεί και θα νοιάζεται ένα ακίνητο, που ποτέ δεν θα 
είναι δικό του. 

Όπως όλοι ξέρουμε οι τράπεζες ζήτησαν και πήραν 
αλλεπάλληλες αναχρηματοδοτήσεις, λόγω των λεγόμε-
νων κόκκινων δανείων, δηλ. απαιτούν και διασφαλίζουν 
αυτά που ήδη έχουν πάρει, κάνοντας μαύρη τη ζωή 
εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων (πολλές φορές την 
αφαιρούν). Αν και το ζήτημα φαίνεται άσχετο με το προ-
εκλογικό κλίμα των ημερών, εν τούτοις είναι πάρα πολύ 
σχετικό για πάρα πολλές οικογένειες, που θα πρέπει 
στην κάλπη να καταλογίσουν ευθύνες σ’ αυτούς που πι-
στά υπηρετούν και υποστηρίζουν τους δανειστές τους.

Γιατί, αν συνέβαινε το αντίθετο, θα έπρεπε να είχαν 
πάρει εγκαίρως μέτρα προστασίας υπέρ των δανειολη-
πτών και δεν θα τους παρέδιδαν βορά  στους τραπεζίτες 
που αποτελούν τους νόμιμους ληστές κάθε ταλαίπω-
ρου, που, αφού τον εξαπάτησαν, τον καταλήστευσαν και 
μετέτρεψαν τη ζωή του σε κόλαση.

ΜΑΝΩΛΗΣ Ν. ΓΕΜΕΛΙΑΡΗΣ

Μία καταγγελία, 
μία απάντηση

Η ιστοσελίδα «Fileleutheros.net», δημοσίευσε στις 
29/4 μία καταγγελία της κ. Μαρία Παράσχου Καραγε-
ώργου, σχετικά με συμβάν στο αεροδρόμιο Πάρου. Η 
καταγγελία είχε ως εξής:

«Θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα απαράδεκτο και 
άκρως ρατσιστικό συµβάν, που συνέβη στις 25/4/2014 
στο αεροδρόµιο της Πάρου, στην απογευµατινή πτήση, 
σε συγγενικό µου πρόσωπο. 

Ενώ το εισιτήριο είχε κοπεί ένα δίµηνο νωρίτερα, δεν 
έδωσαν κάρτα επιβίβασης σε κυρία µε µερικά επιπλέ-
ον κιλά, λέγοντάς µας ότι πρώτα θα περάσουν οι άλλοι 
επιβάτες και αν δεν υπάρχει πρόβληµα βάρους θα περά-
σει και η κυρία. Η ίδια κυρία είχε έρθει χωρίς πρόβλη-
µα στις 13/04/2014 µε το αεροπλάνο που ήταν γεµάτο 
ταξιδιώτες. Το θεωρώ άκρως ρατσιστικό και απαράδε-
κτο σε έναν άνθρωπο που έχει κάποια παραπάνω κιλά. 
Το αποτέλεσµα ήταν να δηµιουργήσω επεισόδιο και να 
ζητήσω τον ίδιο τον πιλότο (ο οποίος ήταν ένας ευγενι-
κός κύριος µε αρκετά παραπανίσια κιλά), που µου είπε 
ότι χωρίς κανένα πρόβληµα θα ταξιδέψει η κυρία. Και 
αναρωτιέµαι, µε ποιο δικαίωµα αυτά τα τέσσερα κορι-
τσάκια γνωστών οικογενειών της Πάρου... µπορούν να 
προσβάλουν ανθρώπους και να επιλέγουν επιβάτες µε 

κριτήριο τη σωµατική διάπλαση του κάθε ανθρώπου, 
προσβάλλοντας βάναυσα τη συγκεκριµένη κυρία µπρο-
στά στους υπόλοιπους δεκατρείς επιβάτες, που ταξίδε-
ψαν µε την πτήση αυτή (άδειο το αεροπλάνο)».

Η απάντηση
Ο αερολιμενάρχης Πάρου, κ. Κ. Λεοντίδης, αμέσως 

μετά τη δημοσίευση της παραπάνω καταγγελίας έστειλε 
την παρακάτω διευκρινιστική απάντηση:

«Το γεγονός, όπως πληροφορήθηκα, πράγµατι συνέ-
βη. Καµία σχέση όµως µε τα όσα καταγγέλλει η κυρία 
περί ρατσιστικών και άλλων διακρίσεων. 

Μακριά από εµάς τέτοιοι χαρακτηρισµοί, προς Θεού. 
Όλα έχουν να κάνουν µε τους περιορισµούς που, δυ-
στυχώς, υπάρχουν στην απογείωση των αεροσκαφών, 
λόγω των ιδιαιτεροτήτων του αεροδροµίου και τα οποία, 
φυσικά, θα πάψουν να υφίστανται µε τη λειτουργία του 
νέου. 

Απλά η κυρία, που υπέστη την ταλαιπωρία, έπεσε στη 
περίπτωση αυτή, το δε θέµα που λύθηκε από τον Κυ-
βερνήτη για την κατά τους ισχυρισµούς της καταγγέλ-
λουσας, ιδιαιτερότητα της επιβάτιδος, δεν έχει να κάνει 
µε αυτό, αλλά είναι συνήθης πρακτική, αν ο ίδιος κρίνει 
πως οι συνθήκες επιτρέπουν κάτι τέτοιο (δηλαδή αύξη-
ση βάρους απογείωσης). Σε κάθε περίπτωση, στη διάθε-
ση του καθενός, να δώσω και προσωπικά εξηγήσεις του 
τι συµβαίνει, σε τέτοιες περιπτώσεις, προς άρση πάσης 
αµφιβολίας, σε επικοινωνία µαζί µου στα τηλέφωνα του 
Αεροδροµίου».

1η Μάη: Μέρα 
απεργίας. Μέρα 
τιμής της θυσίας 
των εργαζομένων 
του Σικάγο

Η 1η Μάη είναι μέρα 
απεργίας. Είναι μέρα 
τιμής της θυσίας των 
εργατών και εργατριών 
του Σικάγο το 1886 και 
συνολικά των αγώνων 
της εργατικής τάξης και 
του λαού ενάντια στην 
εκμετάλλευση.

Είναι αφορμή για να 
αναλογιστεί κάθε εργαζόμενος και εργαζόμενη, κάθε 
άνεργος και άνεργη, κάθε λαϊκή οικογένεια μέσα από 
ποιο σκληρό και μακρύ δρόμο κατακτήθηκε κάθε 
εργατικό και λαϊκό δικαίωμα.

Είναι μέρα-εφαλτήριο για να πάρουν οι εργαζόμενες 
και οι εργαζόμενοι στα χέρια τους τη σκυτάλη των αγώ-
νων αυτών.

Σήμερα, που κυβέρνηση και ΕΕ πανηγυρίζουν για την 
ανάκαμψη που διαδέχεται την καπιταλιστική κρίση, οι 
εργαζόμενοι-ες της λαϊκής οικογένειας δεν πρέπει να 
περιοριστούν να μετρούν τις κατακτήσεις που σάρωσε 
η κρίση.

Δεν πρέπει να στοιχηθούν πίσω από τους πανηγυ-
ρισμούς για την ανάπτυξη που χτίζεται πάνω στα συ-
ντρίμμια αυτά, ούτε να εναποθέσουν τις ελπίδες τους 
στις διακηρύξεις όσων μιλούν για «παραγωγική ανασυ-
γκρότηση» της χώρας.

Η δική τους σημαία είναι αυτή της οργάνωσης 
και της πάλης και όχι τα ξεφτισμένα σημαιάκια 
που ανεμίζουν όσοι υποκλίνονται στη στρατηγική 
της ΕΕ.

Η δική τους πυξίδα δεν δείχνει τα κέρδη των επιχει-
ρηματικών ομίλων, αλλά είναι προσανατολισμένη στις 
σύγχρονες λαϊκές ανάγκες και στη δυνατότητα να ικα-
νοποιηθούν.

Η απάντηση στο ερώτημα «τι φταίει και βασανιζόμα-
στε»»βρίσκεται στο γεγονός ότι τον παραγόμενο από 
εμάς πλούτο τον αρπάζουν μια χούφτα καπιταλιστές, 
ότι κριτήριο της παραγωγής δεν είναι η κάλυψη των 
λαϊκών αναγκών, αλλά η αύξηση της κερδοφορίας των 
μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.

Σήμερα, μπορούμε να ζήσουμε σε έναν κόσμο αντί-
στοιχο του κόπου μας, της εργασίας μας, των προσδο-
κιών μας.

Έναν κόσμο που δεν θα μαστίζεται από πολέμους, 
από ανεργία, από ναρκωτικά, από άγχος και ανασφά-
λεια. Όπου θα ζούμε ειρηνικά, ανθρώπινα, χωρίς εκμε-
τάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, χωρίς καταπίεση 
και τη βαρβαρότητα του συστήματος που ζούμε.

Φτάνει να πιστέψουμε στη δύναμή μας. Να αποφα-
σίσουμε να πάρουμε στα χέρια μας, αυτά που μας 
ανήκουν. Φτάνει να αποφασίσουμε να κάνουμε ένα 
βήμα μπροστά, για να ανοίξουμε το δρόμο για ένα ελ-
πιδοφόρο αύριο.

Στις εκλογές του Μάη κάντε το βήμα! Στηρίξτε - ψη-
φίστε το ΚΚΕ! Δώστε δύναμη στη δική σας φωνή. 
Με την ψήφο στο ΚΚΕ θα δυναμώσει ο αγώνας, θα στα-
λεί μήνυμα ελπίδας και προοπτικής στους λαούς της 
Ευρώπης!

Και η 1η Μάη είναι μια μέρα για τέτοιες αποφά-
σεις...

Κ.Ο.Β. ΠΑΡΟΥ ΤΟΥ ΚΚΕ

Η Πάρος, στα ΜΜΕ 
του κόσμου

- Ο Δήμος Πάρου, στο πλαίσιο των προσπαθειών για 
την ανάδειξη του νησιού, το Πάσχα εξασφάλισε την επί-
σκεψη καθιερωμένων ανταποκριτών ξένου τύπου και 
bloggers, οι οποίοι παρακολούθησαν και κατέγραψαν 
τις ομορφιές και τις παραδόσεις του νησιού μας. Με με-
γάλο ενθουσιασμό και θέρμη, έσπευσαν να μεταφέρουν 
τις εμπειρίες τους εκδίδοντας άρθρα και δημοσιεύματα 
στα ΜΜΕ του εξωτερικού που εκπροσωπούν.

Ενδεικτικά, οι ανταποκριτές ήταν:
Angélique Kourounis(ανταποκρίτρια Γαλλικών ΜΜΕ).
Thomas Dowson (ανταποκριτής Γαλλικών ΜΜΕ)
Anna Evsyukova (εκπρόσωπος τύπου των social media 
του γραφείου ΕΟΤ Μόσχας).
Michael Schuermann (ανταποκριτής Αμερικανικών 

ΜΜΕ).
Ο τελευταίος σε δημοσίευμά του στην Huffi  ngton 

Post, γράφει: «Η Πάρος, ένας µοναδικός παραδοσιακός 
προορισµός για το Πάσχα, που συγκεντρώνει το ενδιαφέ-
ρον εκατοµµυρίων αναγνωστών παγκοσµίως».

- Έπειτα από συνεννοήσεις της Τουριστικής Επιτρο-
πής Δήμου Πάρου τις τελευταίες εβδομάδες, με τη δι-
ευθύντρια του Γραφείου ΕΟΤ Γαλλίας, κ. Nella Tylianaki 
και την υπεύθυνη τηλεοπτικής παραγωγής, κ. Fanny 
Olhats, ο Δήμος μας διασφάλισε για την Πάρο την επί-
σκεψη Γαλλικού τηλεοπτικού συνεργείου στο νησί μας 
στις 1 και 2 Μαΐου. Έτσι, η εταιρεία παραγωγής γύρισε 
εκπομπή διάρκειας 90λεπτών, με θέμα τις Κυκλάδες 
και με προβολή των νησιών μας. Ο τίτλος της εκπομπής 
είναι «Echappées Belles» (όμορφες δραπετεύσεις) και 
αναμεταδίδεται από το εθνικό κανάλι France 5 κάθε 
Σάββατο στις 20:30 με τηλεθέαση τεσσάρων εκατομμυ-
ρίων τηλεθεατών. Η συγκεκριμένη εκπομπή θα μεταδο-
θεί το Σάββατο 7 Ιουνίου.
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Πιστεύω ότι το νησί µας θέλει νέους 
ανθρώπους, ακούραστους, µε όρεξη για 
δουλειά και έτοιµους να χαράξουν µια 
νέα πορεία αναδεικνύοντας τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά του.
Γεννήθηκα το 1982 στη Νάουσα και 

µεγάλωσα στον Πρόδροµο της Πάρου. 
Τελείωσα το γενικό Λύκειο Νάουσας και 
έπειτα ολοκλήρωσα την ειδικότητα 
«Τεχνικός Θερµικών & Υδραυλικών 
Εγκαταστάσεων» στο ΙEK Ακµή. Γνωρίζω 
αρκετά καλά αγγλικά και έχω παρακο-
λουθήσει σεµινάρια διαχείρισης συστη-
µάτων Η/Υ.
Την τελευταία δεκαετία εργάζοµαι ως θερµοϋδραυλικός. Επιπλέον, 

διατηρώ δυο καταστήµατα µε τουριστικά είδη στη Νάουσα και ασχολού-
µαι επαγγελµατικά µε την αµπελουργία και την οινοποιία.
Αγαπώ ιδιαίτερα τη γενέτειρά µου και γι' αυτό δέχτηκα µε µεγάλη χαρά 

να συµµετέχω ως υποψήφιος δηµοτικός σύµβουλος µε το ∆ηµοτικό 
Συνδυασµό «ΠΑΡΟΣ ΤΩΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ» ώστε σε συνεργασία µε τον 
επικεφαλής και υποψήφιο ∆ήµαρχο κ. Μάρκο Κωβαίο να εργαστούµε 
όλοι µαζί σκληρά για το καλό του τόπου µας.

ΡΟΥΣΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Υποψήφιος ∆ηµοτικός Σύµβουλος

µε τον συνδυασµό «ΠΑΡΟΣ ΤΩΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ»

Αντιπαριώτες και Αντιπαριώτισσες,

µετά από µια τετραετή θητεία, ως δηµοτικός σύµβουλος στο συνδυασµό του 
∆ηµάρχου µας, Γιάννη Λεβεντάκη, αποφάσισα και πάλι να θέσω υποψηφιότητα 
και να στηρίξω τον συνδυασµό που άνοιξε δρόµο έργων και ανάπτυξης στην 
Αντίπαρο. 
Όλα αυτά τα χρόνια προσπάθησα µε αµείωτο ενδιαφέρον και θέληση να εξυπη-

ρετώ, µέσα από όποια αρµοδιότητα µου ανατεθεί, τον συνάνθρωπο, τον πολίτη. 
Οι στόχοι και τα έργα που υποσχεθήκαµε να υλοποιήσουµε την προηγούµενη 

τετραετία στον τοµέα την καθαριότητας, ήταν η καθηµερινή µου έννοια, αφού είχα 
και την ευθύνη. Με το ίδιο µεράκι έδινα το παρόν όπου και όποιος από την δηµο-
τική αρχή ζητούσε να δουλέψουµε για την υλοποίηση έργων. 
Είµαι έτοιµος και αποφασισµένος να είµαι και πάλι δίπλα σε ΟΛΟΥΣ, µαζί µε το 

συνδυασµό του κ. Γιάννη Λεβεντάκη, για να ολοκληρώσουµε το έργο που ξεκινή-
σαµε και θα αλλάξει ριζικά την εικόνα της Αντιπάρου, θα αναβαθµιστεί η ποιότητα 
της ζωής µας µε την ολοκλήρωση του προγράµµατος των έργων. 

Με εκτίµηση, 
Παρασκευάς Κουβαράς 

Υποψήφιος ∆ηµοτικός Σύµβουλος  

Ο Πάντος στη «διάγνωση»
Ο γνωστός γιατρός, κ. Πάντος Τριαντάφυλλος, επέστρεψε στην Πάρο και προσφέρει 

πλέον τις υπηρεσίες του στο κοινό των νησιών μας από το πρότυπο πολυιατρείο «δι-
άγνωση», που ξεκίνησε να λειτουργεί στη Νάουσα.

Ο κ. Πάντος Τριαντάφυλλος, παραχώρησε στη Φωνή της Πάρου, την παρακάτω 
ενδιαφέρουσα συνέντευξη:

Μετά από πολλά χρόνια κ. Πάντο, επιστρέφετε στην Πάρο, ως γιατρός εν 
ενεργεία. Πως πήρατε μια τέτοια απόφαση;

Π.Τ.: «Το όνειρό μου εξ αρχής ήταν η σταδιοδρομία μου να ολοκληρωθεί εδώ στο 
αγαπημένο μου νησί, την Πάρο. Έχοντας διατελέσει διευθυντής της παθολογικής 
κλινικής του Νοσοκομείου Σύρου και του Κέντρου Υγείας Πάρου, είμαι σε θέση να 
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Αντιπαριώτισσες & Αντιπαριώτες,
µε αίσθηµα ευθύνης και κάνοντας πράξη τη δική σας 

εντολή προχωράµε µπροστά.
Υλοποιούµε έργα πνοής, που µε πολύ µεγάλη προ-

σπάθεια τα πρώτα χρόνια ωριµάσαµε τις µελέτες τους.
Ακόµα και σήµερα, δίνουµε µάχες καθηµερινά για 

την ολοκλήρωση τους.
- Βελτιώνουµε τις συνθήκες διαβίωσης µας.
- Στηρίζουµε την οικονοµία και την επιχειρηµατικό-

τητα του νησιού µας.
- Υπερασπιζόµαστε το δικαίωµά µας για ένα καλύ-

τερο αύριο.
Η Αντίπαρος δε γυρίζει πίσω.
Ενωµένοι προχωράµε σταθερά την πορεία ανάπτυ-

ξης και εκσυγχρονισµού του τόπου µας. Δεν πειραµα-
τιζόµαστε.

Γιάννης  Λεβεντάκης
Δήμαρχος  Αντιπάρου

Η Αντίπαρος που οραματιζόμαστε,
είναι ήδη ένα βήμα πιο κοντά

με τα ολοκληρωμένα έργα πνοής.

Ανακατασκευή υπαίθριων

γηπέδων μπάσκετ

του Δημοτικού Σχολείου

& Γυμνασίου 

Αντιπάρου.

Προϋπολογισµός έργου: 

58.000,00€ µε ΦΠΑ 16%

Εμπρόθεσμη αποκατάσταση 
κεντρικού πεζόδρομου 
οικισμού Αντιπάρου, 
με πρόβλεψη απορροής
των ομβρίων υδάτων.
Με τη συµµετοχή και απασχόληση 
Αντιπαριωτών συµπολιτών µας, οι 
οποίοι µε µεράκι, τέχνη και γνώση 
εργάστηκαν για την αναβάθµιση 
του οικισµού µας.

Μονάδες παραγωγής πόσιμου 
νερού (μικρές αφαλατώσεις).
Με δαπάνη του Δήµου Αντιπάρου 
πραγµατοποιήθηκε η προµήθεια 
δύο µονάδων παραγωγής και διά-
θεσης πόσιµου νερού προυπολογι-
σµού 39.440.€ µε το ΦΠΑ (η µία 
έχει τοποθετηθεί στο λιµάνι και η 
άλλη στου νεκροταφείο) ενώ από 
την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου δι-
ατέθηκε στο Δήµο Αντιπάρου άλλη 
µία µονάδα (τοποθετήθηκε στο 
χώρο του σχολείου). 
Οι µονάδες του Δήµου βρίσκονται 
σε λειτουργία.

Αποχέτευση Αντιπάρου
Κύριος Έργου: Δήµος  Αντιπάρου
Φορέας Υλοποίησης: Εγνατία Οδός ΑΕ
Ανάδοχος: Υρία Τεχνική
Προϋπολογισµός Έργου: 2.957.956€
Ηµερ. Υπογραφής Σύµβασης: 5/10/2012

Μονάδα Αφαλάτωσης  Αντιπάρου

Κύριος Έργου: Δήµος  Αντιπάρου 

Φορέας Υλοποίησης: Εγνατία Οδός ΑΕ

Ανάδοχος: Υδροδυναµική ΑΤΕΒΕ

Προϋπολογισµός Έργου: 699.591,00€

Ηµερ. Υπογραφής Σύµβασης: 

5/11/2013

Βιολογικός  Αντιπάρου
Κύριος Έργου: Δήµος  Αντιπάρου 
Φορέας Υλοποίησης: Εγνατία Οδός ΑΕ
Ανάδοχος: Κοινοπραξία Σµίλη ΑΤΕ - 
Ε. Ανδριανοπούλου & Σια ΕΕ
Προϋπολογισµός Έργου: 1.968.790€
Ηµερ. Υπογραφής Σύµβασης: 10-4-2013

Αυτό είναι το έργο που μερικοί έλεγαν ότι σταμάτησε

Προσφέρουμε καθαρό & δωρεάν νερό,
με σεβασμό στο περιβάλλον

Πλακόστρωση Νεκροταφείου Αντιπάρου

Αποκατάσταση ελλατωματικών 
εργασιών στην Περιφερειακή Οδό
Έργο προϋπολογισµού 98.000€ µε το 
ΦΠΑ. Ο Δήµος Αντιπάρου έχει προβεί 
στις απαραίτητες ενέργειες τόσο για 
την επιστροφή του εργολαβικού ανταλ-
λάγµατος για τις ελαττωµατικές εργα-
σίες στο τµήµα Περιφερειακή Οδός, 
όσο και για την αποζηµίωση για τη 
δαπάνη των εργασιών αποκατάστασης, 
οι οποίες εκτελέστηκαν για λογαριασµό 
του αρχικού αναδόχου.  Επιστροφή 
Εγγυητικών από ΤΕΕ και Περικοπή του 
έργου.

Προμήθεια ξύλινων στέγαστρων
στάσεων λεωφορείου
Προϋπολογισµός δαπάνης: 23.200,00€ µε ΦΠΑ 16%
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ΕΚΛΟΓΕΣ: Όλα 
τα ψηφοδέλτια σε 
Πάρο και Αντίπαρο

Ολοκληρώθηκε την περασμένη Κυριακή 27 Απριλίου, 
στο Πρωτοδικείο Σύρου, η κατάθεση των συνδυασμών 
για τις αυτοδιοικητικές εκλογές σε Πάρο, Αντίπαρο, Ν. 
Αιγαίο. Η ανακήρυξη των συνδυασμών θα γίνει σήμερα 
(3/5/14), το βράδυ. Οι συνδυασμοί που θα διεκδική-
σουν την ψήφο των εκλογέων είναι οι εξής:

ΑΝΤΊΠΑΡΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΕΝΟΤΗΤΑ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΥΠ. ΔΉΜΑΡΧΟΣ

ΥΠΟΨΉΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΊ ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ
1. ΒΙΑΖΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 
2. ΒΙΑΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 
3. ΚΑΛΑΡΓΥΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ 
4. ΚΑΠΟΥΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
5. ΚΑΠΟΥΤΣΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
6. ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
7. ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΙΓΚΩ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
8. ΜΑΡΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 
9. ΜΑΡΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ 
10. ΜΑΡΙΑΝΟΣ ΠΙΠΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ 
11. ΜΑΡΙΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 
12. ΜΑΡΙΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
13. ΜΑΡΙΑΝΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ 
14. ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 
15. ΜΩΡΑΚΗ ΑΛΕΞΙΑ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  
16. ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
17. ΡΟΥΣΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
18. ΤΡΑΪΚΑΠΗ – ΣΑΡΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
19. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
20. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 
21. ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 
22. ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 
23. ΦΑΡΟΥΠΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ.

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΥΠ. ΔΉΜΑΡΧΟΣ

ΥΠΟΨΉΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΊ ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ
1. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
2. ΚΑΛΑΡΓΥΡΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ  ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
3. ΚΑΛΑΡΓΥΡΟΥ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
4. ΚΑΠΟΥΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
5. ΚΑΠΟΥΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
6. ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΤΟΥ
7. ΚΕΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
8. ΜΑΡΙΑΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΥ ΜΠΕΝΕΔΕΤΟΥ
9. ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ  ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΥ
10. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
11. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
12. ΠΑΤΕΛΗ ΑΡΣΕΝΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
13. ΠΑΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
14. ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
15. ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
16. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
17. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΙΟΥ
18. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
19. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
20. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
21. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
22. ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ
23. ΦΑΡΟΥΠΟΥ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ
24. ΦΑΡΟΥΠΟΥ ΧΡΥΣΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

ΠΆΡΟΣ
ΕΝΙΑΊΑ ΚΊΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΏΝ ΕΝΌΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΈΛΛΟΝ
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΥΠΟΨΉΦΙΟΣ ΔΉΜΑΡ-
ΧΟΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. ΑΓΟΥΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2. ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
3. ΑΝΤΙΠΑΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΡΙΑΤΙΟΥ
4. ΑΡΜΠΕΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΤΖΑΝΝΗ
5. ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ
6. ΓΕΜΕΛΙΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΝΙΚΗΤΑ
7. ΔΙΒΟΛΗ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
8. ΚΑΓΚΑΝΗ (ΚΟΡΤΙΑΝΟΥ) ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
9. ΚΑΛΑΚΩΝΑΣ ΜΗΝΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ
10. ΚΑΠΟΥΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
11. ΚΑΤΑΠΟΔΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
12. ΚΕΜΠΑΜΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
13. ΚΟΝΤΕ ΠΑΝΤΕΛΙΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

14. ΚΟΥΖΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
15. ΛΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
16. ΜΑΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
17. ΜΠΑΦΙΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
18. ΜΠΙΖΑ ΤΑΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
19. ΝΤΟΥΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
20. ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
21. ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
22. ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ
23. ΠΟΥΛΙΟΥ (ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ) ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΔΟΜΕΝΕΓΟΥ
24. ΡΟΥΣΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
25. ΡΟΥΣΣΟΣ (ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ) ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
26. ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ
27. ΣΙΦΝΑΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
28. ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
29. ΤΡΙΒΥΖΑ ΑΝΝΕΖΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
30. ΤΡΙΧΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
31. ΤΣΑΝΤΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
32. ΦΡΑΝΤΖΗ (ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ) ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
33. ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
34. ΧΑΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ   
    
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ
1. ΚΑΛΑΝΔΡΑΝΗ ΚΑΣΙΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
2. ΚΑΛΑΠΟΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ
3. ΚΟΥΤΑΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
4. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΣΧΟΝΑ
5. ΣΚΙΑΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
6. ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
    
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ
1. ΓΕΜΕΛΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
2. ΖΗΛΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
3. ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ
4. ΡΟΥΣΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΤΙΣΤΑ
5. ΣΙΦΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΗΤΑ
6. ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ   
    
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ
1. ΡΑΓΚΟΥΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2. ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
3. ΦΡΑΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
4. ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
5. ΦΥΣΙΛΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΟΥΣΑΣ
1. ΑΛΙΦΙΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
2. ΒΑΒΑΝΟΥ ΑΡΓΥΡΩ (ΗΡΩ) ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
3. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
4. ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
5. ΣΚΟΡΔΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΗΤΑ
6. ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
      
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ
1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΚΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
2. ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
3. ΠΑΣΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
4. ΤΣΑΝΤΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
5. ΦΛΩΚΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
6. ΦΩΚΙΑΝΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  
    
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΩΣΤΟΥ
1. ΛΟΥΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
2. ΜΠΑΛΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
3. ΡΟΥΣΣΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
4. ΡΟΥΣΣΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ  ΧΡΗΣΤΟΥ
    
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΩΝ
1. ΚΕΝΤΡΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
3. ΧΑΝΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ.

ΚΕΠ-ΟΣΑ
ΣΑΡΡΗΣ ΝΙΚΌΛΑΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΉΛ, ΥΠΟΨΉΦΙΟΣ ΔΉΜΑΡΧΟΣ

ΥΠΟΨΉΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΊ ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ
1. ΑΝΑΓΝΩΣΤΌΠΟΥΛΟΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΌΣ ΤΟΥ ΙΩΆΝΝΗ
2. ΑΠΟΣΤΟΛΊΔΗΣ ΚΛΕΟΜΈΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΊΟΥ
3. ΒΑΒΑΝΟΎ ΕΜΜΑΝΟΥΈΛΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΊΟΥ
4. ΒΑΖΆΚΑ ΑΦΡΟΔΊΤΗ ΤΟΥ ΣΤΕΦΆΝΟΥ
5. ΒΑΣΆΛΟΥ ΔΉΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΈΑ
6. ΒΕΛΈΝΤΖΑΣ ΣΤΑΜΆΤΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΆΟΥ
7. ΒΙΤΖΗΛΑΊΟΣ ΙΩΆΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΆΟΥ
8. ΒΟΛΟΣΥΡΆΚΗΣ ΝΙΚΌΛΑΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΊΟΥ
9. ΓΙΑΚΟΥΜΟΠΟΎΛΟΥ ΕΛΈΝΗ ΤΟΥ ΜΙΧΑΉΛ
10. ΓΚΊΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΌΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΊΟΥ
11. ΓΚΌΚΑΣ ΑΛΈΞΙΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΊΔΩΝΟΣ
12. ΘΑΛΑΣΣΙΝΌΣ ΙΩΆΝΝΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΉΛ
13. ΙΣΙΓΏΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΉΛ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΥ
14. ΚΑΒΆΛΛΗΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΑΚΏΒΟΥ
15. ΚΑΣΑΠΊΔΗΣ ΑΝΑΣΤΆΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΊΟΥ
16. ΚΑΣΤΡΟΥΝΉΣ ΣΩΤΉΡΙΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤΊΟΥ
17. ΚΑΤΣΑΡΌΣ ΙΩΆΝΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΈΛΟΥ
18. ΚΑΦΦΆΤΟΣ ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΊΟΥ
19. ΚΕΦΆΛΑΣ ΦΡΑΓΚΊΣΚΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΉΛ
20. ΚΌΤΤΗ  ΙΩΆΝΝΑ ΤΟΥ ΛΕΟΝΆΡΔΟΥ
21. ΛΆΒΔΑΣ ΒΑΣΊΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΊΟΥ
22. ΜΑΝΟΎΣΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΌΣ ΤΟΥ ΛΥΚΟΎΡΓΟΥ
23. ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΆΚΗΣ ΠΑΎΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΈΑ
24. ΜΑΥΡΑΓΚΆΣ ΑΝΤΏΝΙΟΣ ΤΟΥ ΠΈΤΡΟΥ

25. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΠΈΤΡΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΆΟΥ
26. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΆΟΥ ΙΩΆΝΝΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΊΟΥ
27. PATROCCHI EMANUELA ΤΟΥ GIANNI
28. ΠΟΎΛΙΟΥ ΕΛΈΝΗ ΤΟΥ ΣΩΚΡΆΤΗ
29. ΡΟΎΣΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΊΟΥ
30. ΣΆΜΙΟΣ ΑΝΔΡΈΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΥ
31. ΣΙΦΝΑΊΟΥ ΜΑΡΊΑ ΤΟΥ ΜΆΡΚΟΥ
32. ΣΠΑΝΌΣ ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΊΟΥ
33. ΣΠΎΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΆΟΥ
34. ΣΤΈΛΛΑΣ ΣΤΑΎΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗ
35. ΣΤΕΦΆΝΟΥ ΝΙΚΌΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΙΜΊΛΙΟΥ
36. ΦΕΡΕΝΤΊΝΟΥ ΑΜΑΛΊΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΌΦΟΡΟΥ
37. ΦΡΑΝΤΖΉ ΑΝΔΡΙΑΝΉ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΥ
38. ΧΡΙΣΤΟΦΌΡΟΥ ΔΈΣΠΟΙΝΑ ΤΟΥ ΣΤΑΎΡΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ
1. ΓΡΗΓΟΡΆΣΚΟΥ ΦΙΛΊΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΊΟΥ
2. ΕΥΤΑΞΙΆΔΗΣ ΓΡΗΓΌΡΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΊΟΥ
3. ΚΟΛΛΆΡΟΣ ΝΙΚΌΛΑΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΈΛΟΥ
4. ΜΑΎΡΗΣ ΜΈΝΕΓΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΉΛ
5. ΠΡΩΤΟΛΆΤΗΣ ΣΤΑΜΆΤΙΟΣ ΤΟΥ ΙΑΚΏΒΟΥ
6. ΦΕΡΕΝΤΊΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΉ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΌΡΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΟΥΣΑΣ
1. ΒΕΝΤΟΥΡΉΣ ΠΈΤΡΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΆΟΥ
2. ΔΕΒΕΛΊΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΆΣΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΆΟΥ
3. ΘΕΟΦΊΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ-ΧΑΡΆΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΊΟΥ
4. ΛΑΚΤΑΡΊΔΗΣ ΧΡΥΣΌΣΤΟΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΊΟΥ
5. ΤΑΝΤΆΝΗΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΓΊΝΟΥ
6. ΧΑΜΗΛΟΘΏΡΗ ΜΑΡΊΑ ΤΟΥ ΙΩΆΝΝΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ
1. ΠΑΝΑΓΆΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΊΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΊΟΥ
2. ΠΑΝΤΕΛΑΊΟΥ ΑΣΗΜΊΝΑ ΤΟΥ ΙΩΆΝΝΗ
3. ΠΑΠΑΠΟΣΤΌΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΉ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΊΟΥ
4. ΣΚΑΝΔΆΛΗΣ ΜΑΤΘΑΊΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΊΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ
1. ΚΑΒΆΛΛΗ ΣΠΥΡΙΔΟΎΛΑ ΤΟΥ ΙΑΚΏΒΟΥ
2. ΠΑΥΛΆΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΆΟΥ
3. ΤΣΙΓΏΝΙΑΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΆΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ
1. ΒΙΤΖΗΛΑΊΟΣ ΙΩΆΝΝΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΉΛ
2. ΛΟΥΡΊΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΌΣ ΤΟΥ ΙΩΆΝΝΗ
3. ΠΕΡΑΝΤΙΝΟΎ ΑΘΗΝΆ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΥ
4. ΤΖΑΝΕΤΆΚΗ-ΙΣΙΓΏΝΗ ΌΛΓΑ ΜΑΡΊΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΩΝ
1. ΠΑΝΑΓΆΚΗ ΜΑΡΙΑΛΈΝΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΊΟΥ
2. ΧΑΤΖΗΓΡΗΓΟΡΊΟΥ ΚΟΣΜΆΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΊΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΩΣΤΟΥ
1. ΖΟΥΜΉΣ ΠΑΝΤΕΛΕΉΜΩΝ ΤΟΥ ΦΡΑΓΚΊΣΚΟΥ

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΡΟΚΟΝΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΥΠΟΨΉΦΙΟΣ ΔΉ-
ΜΑΡΧΟΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙNOY
2. ΒΑΒΑΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ (ΦΕΝΙΑ) ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
3. ΓΚΙΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ
4. ΓΚΙΚΑΣ ΝΕΣΤΩΡ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ
5. ΔΕΙΚΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
6. ΔΕΚΑΡΙΣΤΟΣ (ΓΑΒΑΛΑΣ) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
7. ΖΟΥΜΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 
8. ΚΑΛΑΚΩΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
9. ΚΑΛΑΚΩΝΑΣ ΜΕΝΕΓΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 
10. ΚΑΛΑΛΕΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
11. ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗ 
12. ΚΑΠΟΥΤΣΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ 
13. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
14. ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
15. ΛΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ
16. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΟΥΜΑΣΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΤΟΥ ΣΙΜΟΥ 
17. ΜΑΡΜΑΡΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
18. ΜΗΤΡΟΓΛΟΥ ΜΑΝΩΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
19. ΜΠΟΥΡΑ ΔΑΝΑΗ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 
20. ΜΠΡΕΓΚΟΥ ΕΝΤΙΣΟΝ ΤΟΥ ΡΟΛΑΝΤΙ  
21. ΝΤΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
22. ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΥ-ΚΑΠΟΥΤΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ 
23. ΠΑΣΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
24. ΠΑΤΕΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ
25. ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΥ
26. ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
27. ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
28. ΤΟΤΟΜΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
29. ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 
30. ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
31. ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΉ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ ΜΆΡΠΗΣΣΑΣ 
1. ΚΑΛΛΕΡΓΗ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗ
2. ΡΑΓΚΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
3. ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΉ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ ΝΆΟΥΣΑΣ
1. ΒΑΒΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
2. ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
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3. ΚΑΡΠΟΔΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΉ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ ΠΆΡΟΥ
1. ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
2. ΡΟΚΟΝΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
3. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΤΟΠΙΚΉ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ ΚΏΣΤΟΥ
1. ΡΟΥΣΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

ΤΟΠΙΚΉ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ ΛΕΥΚΏΝ
1. ΚΑΤΡΟΔΑΥΛΗ-ΡΑΓΚΟΥΣΗ (ΛΑΟΥΤΑΡΗ) ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΤΟΥ ΔΗΜΗ-
ΤΡΙΟΥ

ΠΆΡΟΣ ΤΏΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΆΞΗ
ΜΑΡΚΟΣ ΚΩΒΑΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΆΝΝΟΥ, ΥΠΟΨΉΦΙΟΣ ΔΉΜΑΡΧΟΣ

ΥΠΟΨΉΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΊ ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ
1 ΑΚΑΛΕΣΤΟΥ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΠΈΤΡΟΥ
2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΔΏΡΟΥ
3 ΑΛΙΠΡΑΝΤΗ ΧΡΗΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΆΟΥ
4 ΑΡΚΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΙΩΆΝΝΟΥ 
5 ΑΡΜΑΟΥ ΜΑΡΙΑ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΊΟΥ
6 ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΆΟΥ
7 ΔΕΥΤΕΡΙΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΉΛ
8 ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΊΟΥ
9 ΚΑΒΑΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΉΛ
10 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΊΟΥ 
11 ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΚΙΜΩΝ ΤΟΥ ΜΙΧΑΉΛ
12 ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΊΟΥ
13 ΛΕΟΝΤΗΣ ΜΙΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΊΟΥ
14 ΛΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΥ
15 ΜΑΖΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΣΉΦ
16 ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΒΑΤΊΣΤΑ 
17 ΜΑΛΙΝΔΡΕΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΊΟΥ
18 ΜΑΝΩΛΑΚΗ  ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΆ
19 ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΈΑ
20 ΜIXAΛΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΆΝΔΡΟΥ 
21 ΜΙΧΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΆΝΝΗ
22 ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΊΟΥ

23 ΜΠΟΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΆΟΥ
24 ΝΟΜΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΊΟΥ
25 ΝΤΟΜΠΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΥ
26 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΎΡΟΥ
27 ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΙΩΆΝΝΗ
28 ΠΑΤΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΊΟΥ
29 ΠΑΤΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΎΡΟΥ
30 ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΆΝΝΗ 
31 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΊΟΥ
32 ΠΟΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΆΝΝΗ
33 ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΉΛ
34 ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ  ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΙΩΆΝΝΗ
35 ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗ
36 ΡΙΤΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΊΟΥ
37 ΡΟΔΙΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ
38 ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΆΟΥ
39 ΡΟΥΣΣΟΣ BΑΤΙΣΤΑΣ  ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΊΟΥ
40 ΡΟΥΣΣΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΊΟΥ
41 ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ) ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΊΟΥ
42 ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΊΟΥ
43 ΣΑΡΡΗ ΠΑΠΑΚΥΡΙΛΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ
44 ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΉΛ
45 ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΈΤΡΟΥ 
46 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΆΝΝΗ
47 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΎΡΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΉ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ ΠΆΡΟΥ
1 ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΆΟΥ
2 ΚΑΒΑΛΛΗ ΜΑΡΙΑ (ΛΟΥΙΖΑ) ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΊΟΥ
3 ΜΠΙΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΎ
4 ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΊΟΥ
5 ΡΟΠΑΪΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΊΟΥ
6 ΣΙΦΝΑΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΤΟΥ ΙΩΆΝΝΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΉ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ ΝΆΟΥΣΑΣ
1 ΜΑΛΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΠΈΤΡΟΥ
2 ΜΠΑΡΜΠΑΡΙΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΈΛΟΥ
3 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΈΛΟΥ
4 ΣΙΜΙΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΆΟΥ
5 ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΊΟΥ

6 ΣΠΥΡΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΤΟΥ ΔΗ-
ΜΟΣΘΈΝΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΉ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ 
ΜΆΡΠΗΣΣΑΣ
1 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΤΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΥ
2 ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΤΟΥ 
ΜΆΡΚΟΥ
3 ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΥ
4 ΤΡΙΒΥΖΑ ΕΡΓΙΝΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙ-
ΛΕΊΟΥ
5 ΤΡΙΒΥΖΑΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕ-
ΩΡΓΊΟΥ
6 ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ 
ΓΕΩΡΓΊΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΉ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ ΑΡ-
ΧΙΛΌΧΟΥ
1 ΚΕΦΑΛΑ ΜΑΡΙAΛΕTΤΑ ΤΟΥ 
ΙΩΆΝΝΗ
2 ΜΗΛΑΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΤΟΥ 

ΜΙΧΑΉΛ
3 ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΛΕΒΑΝΤΉ
4 ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΊΟΥ
5 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΤΟΥ ΔΟΜΈΝΕΓΟΥ
6 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΤΟΥ ΔΟΜΈΝΕΓΟΥ

ΤΟΠΙΚΉΣ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ ΛΕΥΚΏΝ
1 ΚΑΠΟΥΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΧΡΉΣΤΟΥ 
2 ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΈΑ
3 ΚΟΡΝΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΆΟΥ
4 ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΆΟΥ 

ΤΟΠΙΚΉ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ ΚΏΣΤΟΥ
1 ΒΛΑΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΥ
2 ΖΟΥΜΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΊΟΥ
3 ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΉΛ
4 ΡΟΥΣΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕΦΆΝΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΉ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ ΑΓΚΑΙΡΙΆΣ
1 ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΛΌΓΟΥ
2 ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΊΟΥ
3 ΠΟΥΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΆΝΝΗ
4 ΤΣΑΝΤΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΊΟΥ

ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑ ΝΟΤΊΟΥ ΑΙΓΑΊΟΥ
ΝΌΤΙΟ ΑΙΓΑΊΟ ΑΡΧΙΠΈΛΑΓΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑΣ 
ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ ΙΩΆΝΝΗΣ, ΥΠ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΆΡΧΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΑΡΟΥ
ΜΑΡΙΑΝΟΣ ΓΡΗΓΌΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΈΤΡΟΥ
ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΉΜΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΊΟΥ
ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΕΥΘΎΜΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗ

ΜΠΡΟΣΤΆ ΤΟ ΝΌΤΙΟ ΑΙΓΑΊΟ
ΓΙΏΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΜΆΡΚΟΣ, ΥΠ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΆΡΧΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΑΡΟΥ
ΚΑΡΑΣΑΝΤΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΜΑΝΕΤΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΜΠΙΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΉ ΑΝΑΤΡΟΠΉ
ΣΠΥΡΟΥ ΜΠΕΝΕΤΟΣ, ΥΠΟΨΉΦΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΆΡΧΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΑΡΟΥ
ΓΟΥΡΔΟΎΚΗΣ ΗΛΊΑΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΉΛ 
ΓΡΊΣΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΆΟΥ 
ΝΤΌΛΚΑΣ ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΊΟΥ

ΛΑΪΚΉ ΣΥΣΠΕΊΡΩΣΗ
ΚΑΦΑΝΤΆΡΗ ΛΊΛΑ, ΥΠ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΆΡΧΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΑΡΟΥ
ΓΚΊΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ
ΦΡΑΝΤΖΉΣ ΑΝΔΡΈΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΑΥΓΉ ΓΙΑ ΤΟ Ν. ΑΙΓΑΊΟ
ΣΠΥΡΊΔΗΣ ΣΆΒΒΑΣ, ΥΠ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΆΡΧΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΑΡΟΥ
ΠΕΛΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 
ΦΑΣΟΥΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

Πρώτο θέμα

Μετά από επτά χρόνια προεδρίας στον Εµποροεπαγγελµατικό Σύλλογο Πάρου 
Αντιπάρου και ζώντας τα προβλήµατα του εµπορικού κόσµου και του νησιού µας από 
κοντά, πήρα τη µεγάλη απόφαση να συµµετάσχω στις δηµοτικές εκλογές ως υποψήφι-
ος δηµοτικός σύµβουλος µε επικεφαλής έναν έµπειρο και έντιµο άνθρωπο, τον Χρήστο 
Βλαχογιάννη. Να συµµετέχω σε µια οµάδα που συνδυάζει την εµπειρία µε τη δυναµική 
νέων άφθαρτων ανθρώπων, γιατί σ’ αυτές τις δύσκολες εποχές δεν υπάρχει περιθώ-
ριο για πειραµατισµούς.
ΘΕΛΩ να προσφέρω, την εµπειρία µου, τις γνώσεις, τις δυνατότητες µου, για βελτίω-

ση υποδοµών του νησιού µου, σε όλους τους τοµείς, µε σκοπό την καλύτερη ποιότητα 
ζωής των κατοίκων.
ΕΧΟΥΜΕ νέες ιδέες και προτάσεις και µαζί µε την εµπειρία µας µπορούµε να 

ανταπεξέλθουµε στις δύσκολες συνθήκες και να δηµιουργήσουµε ένα καλύτερο 
περιβάλλον διαβίωσης µε κεντρικούς πρωταγωνιστές τους ανθρώπους του νησιού 
µας. 
ΚΑΛΩ λοιπόν, τους πολίτες του νησιού µας να συνταχτούν µαζί µας για να χτίσουµε 

υγιείς και στέρεες βάσεις για το µέλλον των παιδιών µας και του τόπου µας.
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΕΙΤΕ ΜΑΣ και δώστε µας την ευκαιρία, ώστε µακριά από παλαιοκοµ-

µατικούς µηχανισµούς και συντεχνίες, µακριά από εγωπαθητικούς πειραµατισµούς µε 
ευθύνη και σεβασµό προς τον πολίτη, να πάρουµε την τύχη αυτού του τόπου στα χέρια 
µας και να τον τοποθετήσουµε στην θέση που του αξίζει στο χάρτη της Ελλάδος 

Με τιµή, 
Απόστολος Αλιπράντης 

Υποψήφιος δηµοτικός σύµβουλος συνδυασµού
ΕΝΙΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΝOΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΕΝΙΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

...πάµε µπροστά

ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΕΝΙΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

...πάµε µπροστά Άγουρος Άγγελος
Υποψήφιος δηµοτικός σύµβουλος
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 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  
& ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN   

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

ΚΑΜΑΡΙ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ, 
πωλείται µονοκατοικία 100 
τµ, 2 Υ/∆, 2 µπάνια, σαλόνι 
µε τζάκι, καλοριφέρ, κτήµα 
1650 τµ  µε 10 ελιές, αµπέ-
λι, οπωροφόρα, βεράντες, 
πέργολες. Τιµή 95.000€.  
Έκπτωση στα  µετρητά, 
ευκολίες, ανταλλαγές δε-
κτές. Κατασκευαστής. Τηλ. 
6932285768 

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ 
& ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ  

ΛΕΥΚΕΣ (ΜΥΛΟΙ), πω-
λείται κτήµα 4.200 τµ, 
οικοδοµήσιµο, µε πα-
λαιά κτίσµατα. Τηλ.: 
2284043160, 6945112134

ΧΟΧΛΑΚΑΣ,  πωλείται α-
γροτεµάχιο 13 στρέµµατα. 

Τηλ.: 6944647005, 2284023633

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ  - ΠΡΟΣΦΟΡΑ     

Ενοικιάζονται: ΠΑΡΟΙ-
ΚΙΑ (ΚΑΚΑΠΕΤΡΑ), 
διαµέρισµα 70τ.µ., 260€. 
ΚΑΛΑΜΑΥΚΑ (ΠΕΤΑ-
ΛΟΥΔΕΣ), 70τ.µ.,  250€.  
ΈΛΗΤΑΣ, 65τ.µ. 300€.  
ΈΛΗΤΑΣ,  100τ.µ. 350€, 
2Υ/∆, καλοριφέρ.  ΑΛΥ-
ΚΗ, γκαρσονιέρα, 120€, 
επιπλωµένα ή µη. Τηλ. 
6932285768 

ΜΑΡΠΗΣΣΑ (Αγ. Α-
ναστασία), ενοικιάζεται 
διαµέρισµα 3άρι, 80 
τµ. Τηλ.: 6977624072, 
2284042937  

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (Κουνάδος), 
ενοικιάζεται επαγγελµατι-
κός χώρος, 190 τµ, πρώην 
εικαστικό εργαστήρι ∆ή-
µου. Τηλ.: 6972077052   

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (περιοχή Α-
σπριές), ενοικιάζεται 
κατοικία 125 τµ, µε δυο 
υπνοδωµάτια, δυο µπά-
νια, τζάκι, αυτόνοµη 
θέρµανση, µεγάλες βερά-
ντες, ελεύθερη πανταχόθεν 
σε κτήµα 6 στρεµµάτων. 
Τηλ.: 6977205591  

ΚΑΚΑΠΕΤΡΑ ΠΑΡΟΙ-
ΚΙΑΣ, ενοικιάζεται δυάρι, 
50 τµ, για όλο το χρόνο. 
Τηλ.: 6974489697

ΤΣΟΥΚΑΛΙΑ, ενοικιάζε-
ται εξοχική κατοικία 50 τµ, 
πλήρως εξοπλισµένη, για 
όλο το χρόνο. ∆ιαθέτει η-
λιακό, air-condition, κήπο. 
Τηλ.: 6978444396

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (ΛΕΙΒΑΔΙ-
Α), ενοικιάζεται ισόγειο 
2άρι, επιπλωµένο, µε αυ-
τονοµία ∆ΕΗ και νερό. Τηλ.: 
2109631639, 6977785214

3ο ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΠΑΡΟΙ-
ΚΙΑΣ-ΑΛΥΚΗΣ, πάνω 
στον κεντρικό δρόµο, ενοι-
κιάζεται κατάστηµα 250 τµ. 
ισόγειο και 150 τµ. υπόγει-
ο. Κατάλληλο για σούπερ 
µάρκετ.  Ενοικιάζεται και 
τµηµατικά. Επίσης, στο 
2Ο ΧΛΜ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ-Α-
ΛΥΚΗΣ, ενοικιάζεται 
κατάστηµα 100 τµ, κατάλ-
ληλο για γραφείο, µε δικό 
του πάρκινγκ.  
Τηλ.: 6977618527, 
6978085886

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ  
ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΖΗΤΗΣΗ  

ΝΑΟΥΣΑ (ευρύτερη πε-
ριοχή), ζητείται σπίτι προς 

ενοικίαση, µε τρία υπνο-
δωµάτια και µε άµεση 
πρόσβαση στη θάλασσα. 
Για ετήσια χρήση. Τηλ.: 
6941664194

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ   

ΚΥΡΙΑ από Γεωργία, 40 
χρονών, ζητά εργασία. 
Τηλ.: 6955009855 

ΕΛΛΗΝΑΣ, µόνιµος 
κάτοικος Πάρου, µε επαγ-
γελµατικό δίπλωµα και 
άδεια οδηγού ταξί, ζητεί 
συνεργασία µε τουριστικά 
πρακτορεία, ξενοδοχεία, 
τουριστικές εταιρίες κλπ. 
Τηλ.: 6976433642 

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΖΗΤΗΣΗ   

ΨΗΣΤΗΣ – ΤΥΛΙΧΤΗΣ µε 
εµπειρία ζητείται, για νέο 
ψητοπωλείο στη Νάουσα, 
για µόνιµη εργασία, χει-
µώνα-καλοκαίρι. Αµοιβή 
κατόπιν συµφωνίας. Τηλ.: 
2109606958 (κα Φρατζέ-
σκα)  

ΟΔΗΓΟΣ ζητείται, µε δί-
πλωµα Γ΄ κατηγορίας, 
για εφοδιασµό ξενοδο-
χείων, έως 35 ετών. Τηλ.: 
6984661484

ΠΙΤΣΑΔΟΡΟΣ για φούρνο 

µε ξύλα, και ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ, 
ζητούνται από πιτσαρία, 
για 3µηνη απασχόληση. 
Τηλ.: 6936131753 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ 
ΚΟΠΕΛΑ µε χαµόγελο 
και αγάπη για τη δουλειά, 
για το pool bar ξενοδοχεί-
ου στην Παροικία. Στείλτε 
µας το βιογραφικό σας στο: 
bglparos@otenet.gr 

ΑΤΟΜΟ ΓΙΑ ΚΟΥΖΙ-
ΝΑ ζητείται, από γνωστό 
καφέ-εστιατόριο στην Πα-
ροικία, για πρωινή βάρδια. 
Τηλ.: 2284022572 (17:00-
22:00) 

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΤΕΡ-
ΓΑΤΗΣ ζητούνται. Τηλ.: 
2284024966

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ-
ΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ στην πα-
ραλία Παροικίας Πάρου 
πωλείται, σε λειτουργία, 
µε πλήρη εξοπλισµό. Τηλ.: 
6946467908, 2284024507

ΔΙΑΦΟΡΑ    

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ 
ΝΤΟΥΛΑΠΑ πωλεί-
ται, μάρκας Dynamic, 
66.000 btu, σε πολύ 
καλή κατάσταση. Τηλ.: 
6977248885 

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ – ΚΡΕ-
ΒΑΤΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ, 
δερµάτινη, λευκή, και-
νούρια, πωλείται στη µισή 
τιµή. Τηλ.: 2284024827 (ώ-
ρες καταστηµάτων) 

Μικρές αγγελίες

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΩΝ

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

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

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

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

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

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 3 ΑΓΓΕΛΙΕΣ = 15€

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

η ηλεκτρονική σελίδα για υποψιασμένους πολίτες

Σάββατο 3 Μαΐου 2014

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Ο Λούτας Ευάγγελος του Στυλιανού και της Δόμνας, 
το γένος Σαραντοπούλου, που γεννήθηκε στην Αθήνα 
και διαμένει στην Πάρο και την Αθήνα, και η Βλαχο-
γιάννη Ευτυχία του Χρήστου και της Άννας, το γένος 
Τριανταφύλλου, που γεννήθηκε στην Αθήνα και διαμέ-
νει στην Πάρο και την Αθήνα, πρόκειται να παντρευτούν 
στις 14 Ιουνίου στην Πάρο. 

Οι εργασίες για τον σχεδιασµό
της νέας έκδοσης
του                                        

ολοκληρώνονται.
Εσύ είσαι µέσα;        

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Αγ. Ελένη, Παροικία (έναντι ΕΚΟ Σγαρδέλη) | τ: 22840 28025 | e: info@smileweb.gr



13www.fonitisparou.gr

Αγαπητοί συµπολίτες και συµπολίτισσες, 
από το 1980 έως και σήµερα παραµένω ενεργό µέλος της κοινωνίας και του νησιού που 

έζησα και µεγάλωσα. Ξεκίνηµα µου στην ενασχόληση µε τα κοινά, η συµµετοχή µου σε 
συλλόγους ως µέλος και αργότερα ως µέλος στα διοικητικά συµβούλια.  
Την τελευταία 4ετία έχω διατελέσει πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Λευκών Πάρου, 

δουλεύοντας καθηµερινά για την υλοποίηση στόχων και έργων, τιµώντας έµπρακτα την 
εµπιστοσύνη σας. Αναπαλαίωση, ανακατασκευή και πλακόστρωση στο θεατράκι των 
Λευκών για πολιτιστικά δρώµενα και άλλα σηµαντικά έργα που βοήθησαν στην αναβάθ-
µιση της Κοινότητας µας, βελτιώνοντας και την καθηµερινότητα µας. Σ’ αυτήν µου την 
προσπάθεια βοήθησαν φορείς και αρχές του νησιού. 
Η αγάπη µου για την κοινότητα µας αλλά και για το νησί µας γενικότερα µε οδήγησαν 

στην απόφαση να θέσω υποψηφιότητα για δηµοτικός σύµβουλος. Η στήριξη σας, µε την 
ψήφο σας, θα αποτελέσει ηθική και έµπρακτη αναγνώριση, ώστε µε µεγαλύτερη δύναµη 
και σθένος να δουλέψω προσφέροντας τις υπηρεσίες µου για την καθηµερινή αναβάθµι-
ση της ζωής όλων µας αλλά και όσων επισκέπτονται το νησί µας.  
Ζητώ την εµπιστοσύνη σας για άλλη µια φορά και όλοι µαζί να κάνουµε το νησί µας 

καλύτερο, χωρίς πειραµατισµούς. 
Η εµπειρία µου και οι γνώσεις που έχω αποκοµίσει από την πολύχρονη ενασχόληση, 

µου δίνουν την δυνατότητα να γνωρίζω εκ των έσω τα προβλήµατα του τόπου µας. Έχω 
θέληση, κουράγιο, πείσµα και νέες ιδέες! 
Εύχοµαι και ελπίζω να µου δώσετε την δυνατότητα να παλέψω για όλους µας, για τον 

τόπο µας, για τα παιδιά µας. 

Με αγάπη και τιµή! 
Απόστολος Παντελαίος

Υποψήφιος δηµοτικός σύµβουλος Πάρου µε τον συνδυασµό 
ΕΝΙΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΕΝΙΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

...πάµε µπροστά

• Ενεργειακά πιστοποιηµένα ξύλινα κουφώµατα 
µε 30 χρόνια εγγύηση

• Τζαµιλίκι 68χιλ. µε διπλή υάλωση ενεργειακή 
απόδοση (Ug value W(m2k) 1,4-2,1)

• Τζαµιλίκι 92χιλ. µε τριπλή υάλωση ενεργειακή 
απόδοση (Ug value W(m2k) 0,6-1,8)

• Ξύλινες ντουλάπες και πέργκολες µε 50 
χρόνια εγγύηση

Εγγύηση:
Χρωµάτων: 15 χρόνια
Σιδηρικών: (µάσκουλα, πατζουρόβεργες,
                    ανεµοστηλώµατα) 30 χρόνια
Μηχανισµών: 10 χρόνια ή 60.000 ανοίγµατα
Υαλοπίνακες: 10 χρόνια

Ν. Κρητικός - Α. Κρητικός Ο.Ε.

Κρητικός
εφαρµογές

Τούρλος Μάρπησσας Πάρος 84 400 Τ.Θ. 23
Τηλ: 22840 41504 | fax: 22840 28662 | efar@hol.gr | www.efar.gr     

Ενέργεια

Ανεμογεννήτριες:
Πρόβλημα για τον τουρισμό;

Ο συνδυασμός της Λαϊκής Συσπείρωσης Πάρου, διοργανώνει την Κυριακή 4 Μαΐου 
στις 11.00 π.μ. στην αίθουσα του πολιτιστικού συλλόγου 
«Αρχίλοχος», εκδήλωση-ενημέρωση με θέμα: «ΑΝΕΜΟ-
ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ: Επικίνδυνα ενεργειακά σχέδια στην Πάρο!»

Όπως είναι γνωστό η Πάρος είναι μεταξύ των τεσσάρων 
νησιών των Κυκλάδων, όπου επιχειρηματικοί όμιλοι σχε-
διάζουν να επενδύσουν στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργει-
ας. Εάν εφαρμοστούν τα σχέδια αυτά η Πάρος δεν θα είναι 
αυτή που ζούμε σήμερα. Θα αλλάξει προς το χειρότερο 
διότι:

- Η εγκατάστασή τους θα αλλοιώσει, θα υπονομεύσει 
και εν τέλει θα καταστρέψει την ιδιαίτερη αισθητική και τον 
χαρακτήρα του νησιού μας.

- Φυσικά οικοσυστήματα θα κατακερματισθούν, οδηγώ-
ντας σε ανυπολόγιστες οικολογικές συνέπειες. 

- Οι επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής μας θα είναι σημα-
ντικές.

- Σοβαρές θα είναι και οι επιπτώσεις στον τουρισμό, με 
γενικότερο αντίκτυπο στην οικονομία του νησιού.

Το πρόβλημα
Πολύς κόσμος πείστηκε τα τελευταία χρόνια, ανάμεσά τους και πολλοί συμπολίτες 

μας, από τη συστηματική προπαγάνδα όλων των κυβερνήσεων, των διεθνών οργα-
νώσεων, αλλά και των επιχειρηματικών ομίλων, πως μπορεί να υπάρξει πλήρης ηλε-
κτροδότηση νησιών, περιοχών και της χώρας ολόκληρης ΜΟΝΟ από Ανανεώσιμες 
Πηγές Ενέργειας.

Δηλαδή, ότι εγκαθιστώντας ανεμογεννήτριες θα κλείσουν τα συμβατικά εργοστάσια 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που προκαλούν ρύπανση και θα έχουμε «πράσινη 
ενέργεια», δηλαδή, πιο καθαρό περιβάλλον. Ότι θα έχουμε χιλιάδες νέες θέσεις εργα-
σίας με αυτές τις επενδύσεις. Ότι οι «τοπικές κοινωνίες» θα έχουν οικονομικά οφέλη 
αφού ο Δήμος θα έχει έσοδα και οι κάτοικοι των γύρω περιοχών από τις εγκατεστη-

μένες ανεμογεννήτριες θα έχουν απαλλαγές από τον λογαριασμό ρεύματος. Ότι το 
ρεύμα θα είναι πιο… φθηνό για τους καταναλωτές.

Αυτά και άλλα πολλά προπαγάνδιζαν οι «πράσινοι επενδυτές» για να πείσουν την 
κοινή γνώμη ότι όλα βαίνουν καλώς με την εγκατάσταση ανεμογεννητριών και δεν 
θα υπάρχει καμιά επίπτωση, κανένας κίνδυνος από την ύπαρξή τους. Πέρασαν όμως 
τα χρόνια και πολλοί κάτοικοι διάφορων περιοχών της χώρας μας βίωσαν από πρώ-
το χέρι τις επιπτώσεις από την κατασκευή αιολικών πάρκων και σήμερα με βάση 

την εμπειρία που αποκτήθηκε με απόλυτη σιγουριά και 
με στοιχεία, μπορούμε να πούμε ότι και για το νησί μας 
η αποδοχή των βιομηχανικών αιολικών πάρκων θα ση-
μάνει:

- Την αναγκαστική αποψίλωση βουνών και λόφων για 
την εγκατάσταση των «ελικοφόρων τεράτων».

- Τον εκβραχισμό τεράστιων εκτάσεων με ότι αυτό συ-
νεπάγεται για τον υδροφόρο ορίζοντα.

- Την διάνοιξη τεράστιων δρόμων για την μεταφορά των 
εξαρτημάτων.

- Την εξαφάνιση ενδιαιτημάτων μικρών ζώων και του 
όποιου οικοσυστήματος υπάρχει στη γύρω περιοχή.

- Την παραγωγή συνεχούς θορύβου από την συνεχή κί-
νηση των πτερυγίων των ανεμογεννητριών, εκεί που θα 
έπρεπε να βασιλεύει η σιωπή.

- Την τσιμεντοποίηση τεράστιων εκτάσεων γης με χιλιά-
δες κυβικά μέτρα οπλισμένου σκυροδέματος, χωρίς ανα-
στροφή και δυνατότητα αποκατάστασης των.

- Την πλήρη αλλοίωση των ήπιων χαρακτηριστικών του κυκλαδίτικου τοπίου που 
αποτελεί πόλο έλξης χιλιάδων επισκεπτών κάθε χρόνο, αφού οι τεράστιες σε ύψος 
ανεμογεννήτριες θα επιφέρουν βαριά αλλοίωση στο φυσικό περιβάλλον.

- Τη μείωση της σημερινής ελκυστικότητας της ενδοχώρας της Πάρου από τους 
παραθεριστές που επισκέπτονται τα ορεινά χωριά και τα μονοπάτια του νησιού που 
τα επισκέπτονται κυρίως ομάδες ξένων περιπατητών

- Τη μείωση της αξίας των ακινήτων όχι μόνο της γύρω περιοχής, αλλά ολόκληρου 
του νησιού.

- Την ύπαρξη σοβαρών συνεπειών στην ανθρώπινη υγεία από τα ηλεκτρομαγνητι-
κά πεδία των ανεμογεννητριών.

Τέλος, στην πρώτιστη οικονομική δραστηριότητα του νησιού που είναι ο τουρισμός, 
θα αποτελέσει θανάσιμο πλήγμα, αφού με την εμπειρία άλλων περιοχών και με με-
τρήσεις που έγιναν μειώθηκε κατακόρυφα, αγγίζοντας το 40%, ύστερα από την εγκα-
τάσταση των ανεμογεννητριών.
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Γιατί να ψηφίσω 
Λαϊκή 
Συσπείρωση;

1) Γιατί σήμερα η Τοπική Διοίκηση δεν χρειάζεται 
απλά έντιμο δήμαρχο και συμβούλους, αλλά αδιάλ-
λακτους υπερασπιστές των δίκαιων αιτημάτων και 
δικαιωμάτων των εργαζομένων του νησιού. Χρειάζεται 
εκλεγμένους άφοβους, που δε διστάζουν να σηκώ-
σουν πρώτοι τα βάρη του αγώνα. Που δεν υποκύπτουν, 
δεν υποτάσσονται, στο ασφυκτικό «θεσμικό πλαίσιο» 
της αντιλαϊκής πολιτικής.

2) Γιατί εξοργιζόμαστε από την υποκρισία και το θρά-
σος των υποψήφιων – για άλλη μια φορά - «επίδοξων 
σωτήρων» της Πάρου, να μας ζητάν και τα ρέστα, ότι 
δήθεν τα κατάφεραν, ότι μας «έσωσαν» και πρέπει να 
τους επιβραβεύσουμε κιόλας πολιτικά, επανεκλέγοντάς 
τους στην δημοτική αρχή για άλλα... πέντε χρόνια.

3) Γιατί τα προβλήματα δεν τα ανακάλυψε τώρα, δεν 
ευαισθητοποιήθηκε και δεν αγωνίζεται τώρα που πλη-
σιάζουμε στις τοπικές εκλογές, δε σηκώθηκε τώρα από 
τον καναπέ για να «σώσει» το Δήμο Πάρου, όπως βλέ-
πουμε να γίνεται με κάποιους άλλους.

4) Γιατί δεν την ενδιαφέρει να μιλάει «αριστερά». 
Προτιμάει να ενεργεί και να πράττει αριστερά. Αγωνί-
ζεται για να συσπειρώνει και όχι να χωρίζει και να δι-
αχωρίζει τον κόσμο. Για να ενημερώνει και όχι να θο-
λώνει τον κόσμο. Αυτά είναι τα πιστεύω της και γι’ αυτό 
είναι αυτή που είναι.

5) Γιατί δεν θέλει ανθρώπους που θεωρούν μέσο 
για την ανάδειξή τους την πολιτική. Δεν χρειάζεται αν-
θρώπους οι οποίοι θέλουν απλώς να προωθήσουν 
πολιτικές τους φιλοδοξίες και σταδιοδρομίες, που και-
ροσκοπούν. Τους απορρίπτει! Θέλει αυτούς που αγω-
νίζονται, που δε λυπούνται να θυσιάσουν το χρόνο, τη 
βολή και την άνεσή τους. 

6) Γιατί ξέρουμε ότι δεν παζαρεύει, δε σκέφτεται 
διπρόσωπα και καιροσκοπικά. Είναι ορκισμένος 
εχθρός της ιδιοτέλειας και του προσωπικού βολέ-
ματος σε βάρος των άλλων.

7) Γιατί αναγνωρίζουμε ότι μπορεί να κάνει πράξη 
την αντίσταση και όχι να στέκεται απλά στην αντίδραση. 
Είναι ασυμβίβαστοι αγωνιστές και όχι αγωνιστές της 
φράσης. Κάποιοι άλλοι είναι για...κουβέντα να γίνεται.

8) Γιατί γνωρίζουμε ότι για τη Λαϊκή Συσπείρωση οι 

εκλογές δεν είναι αυτοσκοπός 
(όπως σε όλες τις άλλες δη-
μοτικές κινήσεις), αλλά απλά 
άλλο ένα μέσο πολιτικής μά-
χης.

9) Γιατί γνωρίζουμε ότι 
ανεξαρτήτως από το αν την 
ψηφίζουμε ή όχι, η Λαϊκή Συ-
σπείρωση θα αποκαλύπτει, 
θα ενημερώνει, θα είναι από 
την επόμενη κιόλας μέρα των 
εκλογών στους δρόμους, 
στους χώρους δουλειάς, οργανώνοντας την αντίσταση 
του κόσμου στα χειρότερα που μας ετοιμάζουν.

10) Γιατί ο κόμπος, πλέον, έχει φτάσει στο χτένι. Εί-
ναι καιρός να γίνει ένα μεγάλο βήμα μπροστά. Για 
να μην πάει για μια ακόμη φορά χαμένη η ψήφος 
των πολλών.

11) Γιατί κάποια στιγμή επιτέλους θα πρέπει οι 
πολλοί να αναλάβουμε τις τύχες του νησιού μας, 
μακρυά από εγκάθετους «Σωτήρες», επιλέγοντας 
μια δημοτική αρχή που θα εμπνέει, που θα καθο-
δηγεί, που θα  παλεύει δίπλα, μαζί με τον κόσμο, 
που θα είναι αποφασισμένη να αφουγκραστεί και να 
εκφράσει ενεργητικά τους αγώνες και τις αγωνίες 
του.

Γι’ αυτούς, λοιπόν, και γι’ άλλους τόσους και 
ακόμη περισσότερους λόγους, αγωνιστικά, μαχη-
τικά, ψηφίζουμε Λαϊκή Συσπείρωση.

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΑΡΟΥ

Μικρές ειδήσεις
- Ο σύλλογος επαγγελματιών αλιέων παράκτιας 

αλιείας, Δήμου Πάρου, «Ο Άγιος Νικόλαος», διοργα-
νώνει την πρώτη του γενική συνέλευση, το Σάββατο 
3 Μαΐου 2014, στις 10.00πμ στην αίθουσα του πολιτι-
στικού συλλόγου «Αρχίλοχος», στην Παροικιά. Θα γίνει 
συζήτηση όλων των προβλημάτων αλιείας (vms,  ers, 
ερωτηματολόγιο για το λαγόψαρο κλπ). Η παρουσία των 
αλιέων κρίνεται απαραίτητη.

- Αναβάλλεται η εκδήλωση για τους γάμους των 
Κινέζων, αφού σύμφωνα με την κ. Μ. Χανιώτη, πρόε-
δρο της τουριστικής επιτροπής, υπήρχε πρόβλημα με τη 
μη έγκαιρη έκδοση VISA, από την πρεσβεία της Σαγκά-
ης, καθώς και τη δυσκολία εκ μέρους τους για ανεύρε-
ση αεροπορικών εισιτηρίων. Η ημερομηνία διεξαγωγής 
της εκδήλωσης μεταφέρεται για τα μέσα Ιουνίου.

Η παρθενογένεση 
Κωβαίου

Ιδιαίτερη εντύπωση προκά-
λεσε η πρόταση συμμετέχοντα 
στην πρώτη συνάντηση υπο-
ψηφίων του δημοτικού συν-
δυασμού της «Ενότητας», που 
εκφράστηκε για τον κ. Κωβαίο, 
λέγοντας ότι είναι «εκπρόσωπος 
της πλέον συμπυκνωμένης μορ-
φής λαϊκισμού και πολιτικαντισμού».

Ο κ. Κωβαίος, δηλώνει υποψήφιος δήμαρχος (δι-
καίωμά του), αλλά σε καμία περίπτωση δεν μας πεί-
θει για το «αγαθό» της πρόθεσής του. Και αυτό διότι, 
όπως όλοι γνωρίζουμε, δεν είχε ουδέποτε εκφρά-
σει ως χθες, το παραμικρό εναντίον της δημοτικής 
πλειοψηφίας. Απεναντίας θα υποστηρίξουμε ότι ο κ. 
Κωβαίος, αποτελούσε τον καλύτερο διαφημιστή των 
επιτευγμάτων της πλειοψηφίας Βλαχογιάννη. Ήταν 
ένας πετυχημένος πλασιέ των επιτευγμάτων της δη-
μοτικής αρχής.

Σε ό,τι αφορά το δικό του έργο, θα μπορούσαμε 
να τον περιγράψουμε ως πετυχημένο χειροκροτητή 
του κ. Βλαχογιάννη στο δημοτικό συμβούλιο. Αν πι-
στώνεται κάποιο έργο ο κ. Κωβαίος, αυτό είναι μάλ-
λον, του πλέον καλύτερου εκπροσώπου της δημοτι-
κής πλειοψηφίας σε γάμους, βαφτίσια και «σεμνές» 
τελετές. Κάτι περισσότερο κανείς δε θυμάται… Ακό-
μα, δεν πρέπει να ξεχνούμε πως ο μέχρι προ ολίγων 
ημερών αντιδήμαρχος Πάρου, είναι επί οκτώ συ-
νεχή χρόνια εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος (με 
δύο διαφορετικές παρατάξεις) και οδεύει για τρίτη 
τετραετία με νέα και πάλι παράταξη… Το ρεκόρ του 
πρέπει να είναι μοναδικό σε ολόκληρη τη χώρα. Επί-
σης, ο κ. Κωβαίος, επί σειρά ετών είναι στέλεχος του 
κυβερνώντος κόμματος και μάλιστα εκ των ένθερ-
μων πολιτικοποιημένων οπαδών της ΝΔ. Όλα αυτά 
βέβαια ουδόλως είναι αρνητικά, αφού κάθε πολίτης 
έχει δικαίωμα να εντάσσεται σε κόμματα και να υπο-
στηρίζει την ιδεολογία που εκείνα εκφράζουν.

Εντελώς παράλογο όμως είναι -αίφνης και πάλι- 
ο κ. Μ. Κωβαίος, να υποστηρίζει ότι είναι ακομμά-
τιστος και προέρχεται από παρθενογένεση. Αυτό, 
συγγνώμη, αλλά δεν μπορεί να το καταπιεί κανείς.

Έντιμο και αξιοπρεπέστατο θα ήταν, να δήλωνε τα 
όσα πολιτικά υποστηρίζει με ευθύ και αντρίκιο τρό-
πο. Ακόμα, πιο έντιμο πολιτικά θα ήταν, να δήλωνε 
ορθά και κοφτά πως δημιούργησε δημοτικό συν-
δυασμό διότι στον παλαιό που ήταν δεν τον ήθελε 
η πλειοψηφία των εκλεγμένων συμβούλων, για επι-
κεφαλής. Χαρακτηριστικό είναι πως μόνο ένας τοπι-
κός σύμβουλος τον ακολούθησε στο εγχείρημά του. 
Προφανώς, ούτε αυτό ήταν ικανό για να κατανοήσει 
μερικά πράγματα ο κ. Κωβαίος… Έτσι, ο ρέκορντμαν 
αλλαγής δημοτικών συνδυασμών συνεχίζει ακό-
μα και τώρα να υποστηρίζει πως είναι εκφραστής 
μίας άλλης πολιτικής (ποιας άραγε;). Μετά από τόσα 
χρόνια που παρακολουθούμε προεκλογική περίοδο 
για πρώτη φορά όλοι ανακαλύπτουμε πως υπάρχει 
συνδυασμός που μόλις δύο εβδομάδες προ της κάλ-
πης δεν έχει εκφράσει ούτε μία πρόταση πολιτικής 
επιλογής, ούτε μία πρόταση που φέρει «σύγκρου-
ση». Αυτό το απολιτίκ που επιζητεί να επιδείξει στην 
κοινωνία φάνηκε πόσο επικίνδυνο είναι μόλις πριν 
λίγες μέρες, όταν δεν μπόρεσε να καταθέσει σωστά 
ο συνδυασμός του ούτε μία αίτηση στο πρωτοδικείο 
Σύρου… Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγμα-
τικότητα.

Ο κ. Κωβαίος, δεν είναι πολιτικά τίποτα το διαφο-
ρετικό από την πραγματικότητα που ζει σήμερα όλη 
η κοινωνία μας. Εκφράζει την πολιτική της τρόικας, 
εκφράζει την πολιτική του σκληρού μνημονίου. Εκ-
φράζει το σαρδόνιο γέλωτα, που πίσω απ’ αυτό κρύ-
βεται το ψυχρό και κακό νόημα του καπιταλισμού. 
Ευχαριστώ, αλλά δεν θα πάρουμε. Τα κουβαδάκια 
σας και σε άλλη παραλία παρακαλώ.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ
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Ο Εµποροεπαγγελµατικός Σύλλογος Πάρου – Αντιπάρου, το ∆.Σ και 

ο Πρόεδρος κ.Απόστολος Αλιπράντης, την τελευταία δεκαετία µε την 

ένταξη του στην Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού Εµπορίου και στην 

Οµοσπονδία Εµπορικών Συλλόγων Αττικής, Οµόρων Νοµών και Νή-

σων Αιγαίου, συµµετέχοντας ενεργά σε δράσεις και συνέδρια, γνω-

στοποιώντας τα προβλήµατα των επιχειρηµατιών της Πάρου-Αντιπά-

ρου διεκδικεί κάθε είδους πρωτοβουλίες που µπορεί να βοηθήσουν 

την τοπική µας κοινωνία.

Με την τεχνογνωσία και την υποστήριξη της ΕΣΕΕ και της ΟΕΣΑΟΝΝΑ, ο 

σύλλογος ξεκίνησε να υλοποιεί εδώ και τέσσερα χρόνια επιµορφωτικά προ-

γράµµατα: 

• για την κατάρτιση των επιχειρηµατιών (marketing, πληροφορική, τε-

χνικοί ασφαλείας,πιστοποιήσεις ΕΦΕΤ) σε συνεργασία µε το ΚΑΕΛΕ,

• για την κατάρτιση των εργαζοµένων(marketing,αγγλικά) µε προγράµ-

µατα χρηµατοδοτούµενα από ΟΑΕ∆ – ΛΑΕΚ 1-25 σε συνεργασία µε το 

ΚΕΚ ΠΥΞΙ∆Α 

• για την κατάρτιση 60 ανέργων (Εµπόριο-Υπηρεσίεςς, Αγροτικά – µε το 

ΤΟΠΣΑ Πάρου, µε πρόγραµµα χρηµατοδοτούµενο από το ΕΣΠΑ 2007-

2013, που υλοποιείται σήµερα µε συντονιστή τον Εµποροεπαγγελµατικό 

σύλλογο και εταίρους τον ∆ήµο Πάρου, την Κ.∆.Ε.Π.Α.Π και το Ν.Π.∆.∆. 

του ∆ήµου Πάρου, την Asset Τεχνολογική και ΚΕΚ ΕΝΑ.

Με την εµπειρία που απέκτησε πλέον ο σύλλογος, την πιστοποιη-

µένη αίθουσα και τη γραµµατειακή υποστήριξη που διαθέτει, εκµεταλ-

λεύεται το κάθε πρόγραµµα που µπορεί να βοηθήσει τους κατοίκους 

της τοπικής µας κοινωνίας, σε αυτό το σηµείο να σας ενηµερώσουµε, 

ότι αυτό το διάστηµα συλλέγουµε αιτήσεις για την πραγµατοποίηση 

νέων σεµιναρίων που αφορούν:

• ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ - επιδοτούµενα σεµινάρια επιµόρφωσης αγγλι-

κών και marketing σε social media.

• ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ - σεµινάρια επιµόρφωσης Τεχνικών Ασφαλείας 

• ΑΝΕΡΓΟΥΣ - επιδοτούµενα σεµινάρια επιµόρφωσης για την έντα-

ξη των ανέργων σε επιχειρήσεις που θα προσλάβουν προσωπικό για 

πέντε µήνες χωρίς κανένα κόστος ή την πρόσληψη των ανέργων για 

ένα έτος σε επιχειρήσεις που θα επιχορηγηθούν µε τις εργοδοτικές ει-

σφορές.

ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ
 Την επιχειρηµατικότητα    Την τοπική απασχόληση

 Τον πρωτογενή τοµέα    Την οικονοµία του νησιού µας

µε την “επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας”.



διάγνωση

Στη Νάουσα της Πάρου δηµιουργήθηκε και ξεκινά τη λειτουργία του ένα πρότυπο πολυιατρείο για τα έως τώρα 

δεδοµένα στο νησί µας, στον τοµέα της πρωτοβάθµιας  φροντίδας υγείας. Ο σύγχρονος ιατρικός εξοπλισµός µε µηχα-

νήµατα υψηλής και σύγχρονης τεχνολογίας και το άριστο επιστηµονικά καταρτισµένο και εξειδικευµένο προσωπικό 

αποτελούν τα στοιχεία εκείνα που διευρύνουν το επίπεδο των παρεχόµενων ιατρικών υπηρεσιών σε  Πάρο, Αντίπαρο 

αλλά και στα γειτονικά νησιά.

Οι κάτοικοι των νησιών µας αλλά  και οι χιλιάδες  επισκέπτες  µας  µπορούν  πλέον να υπολογίζουν στις νέες αυτές 

υπηρεσίες και να αισθάνονται σίγουροι και ασφαλείς σε ότι αφορά την πρωτοβάθµια ιατρική φροντίδα.

Τα άρτια εξοπλισµένα διαγνωστικά εργαστήρια τα οποία θα λειτουργούν είναι: 

» Αξονικής τοµογραφίας » Μικροβιολογικό

» Μαστογραφίας » Ανοσολογικό  

» Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας » Βιοχηµικό - Ορµονολογικό 

» Κεφαλοµετρικής » Καρδιολογίας

» Ακτινολογικό » Νευροφυσιολογικό

» Πανοραµικής » Ηλεκτροµυογραφηµάτων

» Υπερήχων - triplex  » Ορθοπαιδικό - Τραυµατιολογίας  

Επιπλέον µε την οργανωµένη και σταθερή συνεργασία µε εξειδικευµένους γιατρούς ειδικοτήτων: γενικής παθολογί-

ας, ενδοκρινολογίας, γυναικολογίας, ουρολογίας, παιδιατρικής, αλλεργιολογίας, νευρολογικής νευροφυσιολογίας, 

φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης, µυοσκελετικού πόνου, πνευµονολογίας, ολιστικής.

Νάουσα | τηλ.: 22840 55444 & 55333 | fax: 22840 55350 | info@diagnosiparou.gr
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