
Σκέψου τον πλανήτη σου...
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Το δρόμο προς την υ-
λοποίησή του παίρνει 
το έργο πνοής για την 
Παροικιά, η αξιοποίη-
ση του Αγροκηπίου και 
η ανάδειξή του σε χώ-
ρο πρασίνου και αναψυ-
χής. 

Η επιτροπή που είχε 
συγκροτηθεί με απόφα-
ση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου στις αρχές του 
2010 κατέθεσε την πε-
ρασμένη Δευτέρα την 
εισήγησή της στο Δημοτικό Συμβούλιο, έγινε ανα-
λυτική συζήτηση επ΄αυτής (κατέθεσε την άποψή 
του και προσχέδιο ο αρχιτέκτονας Φάνης Καταπό-
δης) και ψηφίστηκε ομόφωνα από το Σώμα: 

• Να διερευνηθεί η νομιμότητα των υφισταμέ-
νων κτιρίων • Να εκπονηθεί το master plan (στρα-
τηγικό σχέδιο) και • Να κληθούν μελετητές από 
την Πάρο, οι οποίοι σε εθελοντική βάση θα υποβά-
λουν προτάσεις με μπούσουλα τις προτάσεις της 
Επιτροπής και στη συνέχεια η Επιτροπή μαζί με 
την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου θα τις επεξεργα-
στούν και θα υποβάλουν στο Δημοτικό Συμβούλιο 
3 έως 5 προτάσεις, ώστε να γίνει η σωστή επιλογή 

σε ειδική θεματική συ-
νεδρίαση.

Εν τω μεταξύ θα προ-
χωρήσουν από την Τε-
χνική Υπηρεσίας, όσες 
μελέτες είναι εφικτό να 
γίνουν, καθώς στόχος 
είναι να ενταχθεί το έρ-
γο στο ΕΣΠΑ.

Λόγο στη διαμόρφω-
ση των προτάσεων έ-
χει και το Άτυπο Τοπι-
κό Συμβούλιο της Πα-
ροικιάς, ενώ ο Σύλλο-

γος «Φίλοι της Πάρου», έστειλαν επιστολή προς το 
Δημοτικό Συμβούλιο και προσφέρουν τη βοήθει-
ά τους. 

Σύμφωνα με την αποτύπωση που έγινε από τον 
τεχνολόγο τοπογράφο, υπάλληλο της ΔΕΥΑΠ Ν. 
Γκουρογιάννη και τον τεχνολόγο πολιτικό μηχανι-
κό υπάλληλο της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου, 
Ν. Γαβαλά, η συνολική έκταση που καταλαμβάνει 
το Αγροκήπιο ανέρχεται σε 22.160,90 μ2, εκ των 
οποίων περίπου 7.500.00μ2 είναι ιδιοκτησία του 
Δημοσίου, που έχουν παραχωρηθεί προς χρήση 
στο Δήμο Πάρου και τα υπόλοιπα είναι ιδιοκτησία 
τους Δήμου Πάρου.                                              συ-

ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
το μήνυμα από την ημερίδα 

ΑΛΛΑΖΕΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ Ο ΑΟΠ
Έφυγε ο Μάκης Πούλος

ΘΛΙΒΕΡΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ Η 21η ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Ο Σπ. Ταντάνης θυμάται...

ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

των σχολικών επιτροπών

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
Εύχονται για ενιαίο ψηφοδέλτιο, αλλά...

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

στην Πάρο την ερχόμενη Τετάρτη

που διοργάνωσε η Ενιαία Δημοτική Κίνηση 
Πολιτών Πάρου.

Έρχεται ο Άρης Λάπι

Μια περιπέτεια με πολιτικούς κρατούμενους

για τις κατακρημνίσεις σε Δρυό και Γερμανικά

Πνεύμονας πρασίνου 
και αναψυχής

Αξιοποίηση των 22 στρεμμάτων του Αγροκηπίου Παροικιάς

ΟμΟφωνη απΟφαση τΟυ ΔημΟτικΟυ συμβΟυλιΟυ
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ΑΙΡΕΤΙΚΑ 
του Χρίστου Γεωργούση

Κυκλαδικός πολιτισμός σήμερα
Β) Τα θετικά
Μια ματιά τώρα στα θετικά:
-Το πολιτιστικό κίνημα που άρχισε με τον «Αρχί-

λοχο» ενισχύθηκε κι απλώθηκε με πρωτοβουλίες 
συλλόγων, καλλιτεχνών, σχολείων, ιδιωτών, τοπικού 
τύπου και δήμου.

-Διαρκείς είναι οι αθλητικές δραστηριότητες και 
εντυπωσιακή η κινητικότητα του Ναυτικού Ομίλου 
Πάρου. 

-Θεατρικές ομάδες στην Παροικιά, τη Νάουσα και 
τη Μάρπησσα και χορευτικά συγκροτήματα, οργα-
νώνουν σπουδαίες εκδηλώσεις και πολλές παρου-
σιάζονται στο εσωτερικό και το εξωτερικό.

-Ομάδες μουσικών μετά τον Κλαρίνο, το Σαντου-
ριέρη και τους Σκιαδάδες, διοργανώνουν σπουδαί-
ες εκδηλώσεις. Η μουσική προχώρησε τόσο, ώστε 
χρειάζεται ειδική μελέτη. 

-Διαρκής κι ενδιαφέρουσα καλλιτεχνική παραγω-
γή δίνει σπουδαίες εκθέσεις. Ζωγράφοι του νησιού, 
γλύπτες, πηλοπλάστες, φωτογράφοι, αλλάζουν τα 
δεδομένα.

-Σημαντική είναι και η συγγραφική παραγωγή. 
Πολλά βιβλία Παριανών συγγραφέων εκδόθηκαν 
και κυκλοφορούν. 

-Αξιόλογες πρωτοβουλίες για τον πολιτισμό  συλ-
λόγων και ιδιωτών καταγράφηκαν («Ανθέμιο», Λαο-
γραφικό Μουσείο Μπενέτου Σκιαδά, Μουσείο Όθω-
να Κάπαρη, Λαογραφικό Μουσείο Λευκών, Πάρκο 
Αγίου Ιωάννου κ.ά.).

-Σπουδαίο εθελοντικό κίνημα αναπτύχθηκε (Αι-
μοδότες,  Αλκυόνη, Ναυαγοσώστες).

-Τα σχολεία τολμούν ενδιαφέρουσες πρωτοβου-
λίες και εκδηλώσεις, παρά την ασφυξία του εξετα-
σιοκεντρικού συστήματος.

-Πολλές τοπικές εφημερίδες κυκλοφόρησαν και 
ιδρύθηκαν ραδιοφωνικοί σταθμοί, έτσι ώστε η πρό-
σβαση στην πληροφορία να είναι πιο άμεση, ενώ η 
χρήση του Διαδικτύου ολοένα εξαπλώνεται. Τοπι-
κά τυπογραφεία εμφανίστηκαν και αποτολμήθηκε 
κυκλοφορία 15ήμερων και αργότερα εβδομαδιαίας 
εφημερίδας!

-Δημιουργούνται προϋποθέσεις για γονιμότερη 
συνεργασία των συλλόγων του νησιού και της Αθή-
νας.

-«Αρχίλοχος» και «Νηρέας» λειτουργούν χειμερι-
νό κινηματογράφο. 

-Ιδιαίτερες πρωτοβουλίες αναπτύχθηκαν από τις 
γυναίκες, που ίδρυσαν Συλλόγους και συμμετέχουν 
ενεργά στην πολιτιστική κίνηση, ενώ έδωσαν ορμή 
και κινητικότητα στους συλλόγους γονέων.

-Πολλά ενδιαφέροντα συνέδρια πραγματοποιού-
νται στο νησί.

-Δημιουργήθηκε αρτιότερη υποδομή για τα πολι-
τιστικά, πολλά ωστόσο περιμένουμε να γίνουν ακό-
μα και πρώτα ένα σύγχρονο Πολιτιστικό Κέντρο στην 
πρωτεύουσα του νησιού.

Αυτά και περισσότερα γίνονται στην Πάρο και ανά-
λογα στα άλλα Κυκλαδονήσια. Δεν φτάνουν μόνα 
τους για να ζεσταθεί επαρκώς η ατμόσφαιρα, να 
επανακτηθεί η ελπίδα, να επανεγκατασταθεί η πρω-
τόγονη χαρά, ότι είμαστε δημιουργοί του μέλλοντος, 
ότι φορτωνόμαστε κοινές ευθύνες. Πρόκειται για 
πρώτη προσπάθεια μιας διαρκούς μάχης με πολ-
λά αρνητικά φαινόμενα, πριν αυτά καταστούν αμε-
τάβλητη πραγματικότητα και αποβούν μάταιες διά-
φορες πρωτοβουλίες.

Ένα πολιτιστικό κίνημα που θα προβάλει αξιώσεις 
αντιστρατεύεται τη δύναμη και τη διαφθορά της τη-
λεόρασης, τάσσεται εναντίον της αδιαφορίας, της 
απραξίας, της σύγχρονης μοναξιάς και της εγωιστι-
κής περιχαράκωσης σε αυταρέσκειες και αυτάρκει-
ες. Επιδιώκει και καλλιεργεί τη συμμετοχή, την ανά-
ληψη κοινών ευθυνών, την προστασία του χαρακτή-
ρα του νησιού, ανοίγοντας διεξόδους από τα αδιέ-
ξοδα συνηθειών και συμβάσεων όπου βουλιάξαμε. 
Ζητείται τόλμη και φαντασία για σχεδιασμούς υπερ-
βάσεων.

Η αλλαγή νοοτροπίας όλων μας πρωτεύει, καθώς 
διαμορφώσαμε χαρακτήρα ταιριαστό με την τουρι-
στική κίνηση και την ποσότητα, συμβατό με την πο-
λιτική της ιδιοτέλειας. Να ξεπεράσουμε τη λατρεία 
του συμφέροντος, το τοπικιστικό πνεύμα, τις παρα-
ταξιακές έριδες και να κοιτάξουμε τους ανθρώπους.  

Η πολιτιστική κίνηση ίσως βλέπει ως βασικότερο 
σκοπό να συναντηθούμε με τους ανθρώπους και να 
τους βρούμε. Γιατί μπορεί να είμαστε κοντά, αλλά 
ταυτόχρονα βιώνουμε μακριά και γίναμε αδιάφοροι 
εγωιστές και αλαζόνες, νομίζοντας ότι απαντήσαμε 
κιόλας στα βασικά της ζωής.
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Αρχισυνταξία: Μαρία Δουλγέρη
Αθλητικό ρεπορτάζ: Νίκος Σαρρής
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ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΠΑΡΟΙΚΙΑ: καραγιώργος αθανάσιος (πε-
ριφερειακός), μπιζά Ελένη (αναγέννηση), 
Ρούσσος νικόλαος (Internews), σ/μ ατ-
λάντικ (περιφερειακός), σ/μ σιρόκο, αρ-
τοποιείο αλιπράντη, αρτόπολις, πρατήριο 
άρτου αλιπράντη, κάβα τάσσος, πρακτο-
ρείο ταξιδίων πώλος Tours, Γενική τα-
χυδρομική, ACS, Avant Travel, View cafe, 
Οπωροπωλείο αλιπράντη, καφέ Δωδώ-
νη, καφέ λάζος (εφορία), Γιάννης Ρούσ-
σος Audiophile, βιβλιοπωλείο πολύχρωμο, 
περίπτερο ΟτΕ, πρακτορείο πΡΟπΟ αρσέ-
νης σαρρής, καπούτσος (πλ. ταξιαρχών), 
Bioshop - αλιπράντης απ.
ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ: τυπογραφείο, φούρνος 
Ραγκούση
ΝΑΟΥΣΑ: σαραντινού μαργαρίτα, αρια-
νούτσου ιωάννα «σαΐτα», σ/μ Ευρωαγορά, 
σ/μ σπυριδούλα. αρτοποιείο μαργαρίτη, 
αρτοποιείο μπατίστα, αρτοποιείο τσουνά-
κη, Smart computers σκιαδάς, μπαρμπα-
ρίγου Ευαγγελία χρωματοπωλείο, Erkyna 
Travel, κατάστημα Γερμανός
ΥΣΤΕΡΝΙ: Ξυλόφουρνος
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ: αρτοποιείο η παράδοση, 
σ/μ ανδρέας καβάλης
ΜΑΡΜΑΡΑ: φούρνος Χ. Ζουμή
ΜΑΡΠΗΣΣΑ: βιβλιοπωλείο καλημέρα, Ζα-
χαροπλαστείο νικήτας, σ/μ μαρινόπου-
λος, αβ SHOP&GO. 
ΛΟΓΑΡΑΣ: σ/μ μελανίτης
ΔΡΥΟΣ: σ/μ ανουσάκης
ΑΛΥΚΗ: σ/μ Proton, περίπτερο ιωάννη Χα-
νιώτη, περίπτερο βρεττού νικολάου, πα-
ραδοσιακός φούρνος της αγκαιριάς 
ΣΩΤΗΡΕΣ: κλεφτογιάννη μαρία
(σ/μ κολιόπουλος) 
ΚΩΣΤΟΣ: καφενεία α. μπάλιου,
τάσου Ρούσσου 
ΛΕΥΚΕΣ: βιβλιοπωλείο Γαλάζιο Όνειρο, 
νικόλας παντελαίος (Ράφτης)
ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: σ/μ Proton, Γρηγόρης μαριά-
νος, περίπτερο ιάκωβου μαριάνου

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

Ευχαριστήρια                                                                                                       
                                                  
• Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Νηπιαγωγείου Νάουσας ευχαριστεί θερμά 

τους ακόλουθους επαγγελματίες της Νάουσας, για την έμπρακτη συμμετοχή τους στη δη-
μιουργία του μικρού μποστανιού στην αυλή του σχολείου:

1. Αναγνωστόπουλο Σεβαστιανό  που εκτός από την προσωπική του εργασία, μοιράστηκε 
με τα παιδιά τις γνώσεις και το μεράκι του. 

2. Σιφναίο Κώστα για τους σπόρους, το χώμα κομπόστ, τα γλαστράκια και τα πλαστικά.
3. Σιφναίο Ματθαίο για το  χώμα και την άμμο που παραχώρησε.
4. Ρούσσο Νικηφόρο   για το λάστιχο ποτίσματος.  
5. Χανιώτη Γιώργο για την ευκαιρία που έδωσε στα παιδιά μας να επισκεφθούν τον χώρο 

του Ανθοπωλείου όπου τα ξενάγησε, τα ενημέρωσε και τους πρόσφερε λουλούδια και  
σπόρους.  

Εκ μέρους του Συλλόγου
Η Πρόεδρος Μαρία Κορδονέλλη
Η Γραμματέας Βενετία Λειβαδαρά       

• Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η εκδρομή στην Ιταλία 14 - 20 Μαρτίου 2010 της Γ’ 
τάξης Γενικού Λυκείου Νάουσας Πάρου. Ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων του Γενικού 
Λυκείου θέλει να ευχαριστήσει θερμά όλους όσους βοήθησαν γι’ αυτήν την επιτυχία. Τον 
κ. Λυκειάρχη Λάζο Δημήτριο τους συνοδούς καθηγητές κ. Σκιαδά Φώτη, κ. Τριανταφύλλου 
Ιωάννη, κ. Μυρωτή Χαρά , κ. Πανταζοπούλου Αρχοντία. Το γραφείο OLIAROS TOURS τον 
κο Γεμελιάρη για την άρτια οργάνωση, τους χορηγούς που βοήθησαν τα    παιδιά οικονομι-
κά, Ρούσσος Κων. Νικηφόρος, Δαβερώνας Αντώνιος του Εμμ.,  Χάλαρης Αντώνιος, Ρούσ-
σος Κων/νος και Στάθης, Ρούσσος Ιωάννης «Audiophile», Σιφναίος Παντελής «Ακης», κ. 
Γεμελιάρης «Oliaros tours» και φυσικά όλους τους γονείς.

Με εκτίμηση,
Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Γεν. Λυκείου Νάουσας 

• Σε όσους με οποιοδήποτε τρόπο συμπαραστάθηκαν στο πένθος μας για το θάνατο του 
αγαπημένου μας ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ι. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ εκφράζουμε τις πιο θερμές μας ευχαριστίες. 

Η αδελφή και τα ανίψια του. Οι λοιποί συγγενείς.

• Θέλω να ευχαριστήσω δημοσίως τους 
αγροτικούς γιατρούς και το νοσηλευτικό 
προσωπικό του Κέντρου Υγείας Πάρου και 
κυρίως και ιδιαιτέρως τον γιατρό κο Τζανίδη 
για τις ιατρικές υπηρεσίες που προσέφεραν 
στην μητέρα μου επί πέντε ημέρες τις Μεγά-
λης Εβδομάδας και αντιμετώπισαν επιτυχώς 
το σοβαρό τούτο πρόβλημα της υγείας της.

Με τιμή,
Σταμάτης Δημητρίου Σπανός

Δημοτικό Συμβούλιο
• Την Κυριακή 9 Μαΐου θα γίνει ο απολογισμός του έργου 

του Δήμου για το 2009 στο Ξενοδοχείο «Πάνδροσος» στην 
Παροικιά στις 11.30 π.μ. 

Συνήθως ο απολογισμός των πεπραγμένων του Δήμου 
γίνεται στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, φέτος 
όμως που ολοκληρώνεται η τετραετία θα πραγματοποιηθεί 
σε ανοιχτό Δημόσιο χώρο προκειμένου να ενημερωθεί για 
τα πεπραγμένα του Δήμου περισσότερος κόσμος. Το ίδιο 
είχε γίνει και το 2006 από τον τότε Δήμαρχο και σημερινό 
υπουργό Εσωτερικών Γ. Ραγκούση.  

• Ομόφωνα ψήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο την «τρο-
ποποίηση του κανονισμού λειτουργίας Δικτύων Ύδρευσης 
Αποχέτευσης Δήμου Πάρου». Στην τροποποίηση οδηγήθη-
κε η Δημοτική Επιχείρηση, γιατί, σύμφωνα με τον Πρόεδρο 
Στ. Φραγκούλη,  τα οικονομικά της δεν είναι και στο καλύ-
τερο σημείο, καθώς οι οφειλές των συνδρομητών φτάνουν 
στα 280.000 ευρώ, ενώ ήδη τα συνεργεία έχουν ξεκινήσει 
την καταμέτρηση του επόμενου τετράμηνου. 

Το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών είναι από κατοικίες 
(ενδεχομένως εξοχικών), γιατί όπως είπε ο κ. Φραγκούλης, 
παρά το γεγονός ότι έχουν αφαιρεθεί οι υδρομετρητές, οι 
ιδιοκτήτες 128 κατοικιών δεν εμφανίστηκαν για να πληρώ-
σουν την οφειλή και να ζητήσουν επανασύνδεση. 

Για το λόγο αυτό, ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΠ δήλωσε ότι θα 
συνεχίσει την αφαίρεση των υδρομετρητών, προκειμένου 
να εισπραχθούν οι οφειλές και να διασωθεί η επιχείρηση. 
Στο πλαίσιο αυτό, πρότεινε και έγινε αποδεκτό, η αποκατά-

σταση χαλασμένων υδρομετρητών που στοιχίζει 45 ευρώ, 
να γίνεται δωρεάν, ενώ η επανασύνδεση που έως σήμε-
ρα στοίχιζε 200 ευρώ, να μειωθεί το ποσό και να υπολογί-
ζεται με βάση την κατανάλωση. Δηλαδή, για οφειλές έως 
30 ευρώ το τέλος επανασύνδεσης να είναι 20 ευρώ, από 
31 έως 200 ευρώ, το τέλος να είναι 50 ευρώ, από 201 έως 
500 ευρώ το τέλος να είναι 80 ευρώ και από 500 ευρώ και 
άνω η επανασύνδεση θα στοιχίζει 130 ευρώ. Στην περίπτω-
ση όμως, που ορισμένοι εκ των συνδρομητών δεν συμμορ-
φωθούν, η δεύτερη και πλέον επανασυνδέσεις των υδρο-
μετρητών θα στοιχίζουν 200 ευρώ. 

• Η μοναχή Αργυρώ Μελανίτου παραχώρησε δωρεάν οι-
κόπεδο προς το Δήμο στην περιοχή του Λογαρά. Το Δημο-
τικό Συμβούλιο ψήφισε ομόφωνα τον ορισμό εκπροσώπου 
του και Συμβολαιογράφου για την υπογραφή παραχώρησης 
του οικοπέδου, που περνά πλέον στα περιουσιακά στοιχεία 
του Δήμου.

Διόρθωση
Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης παράρτημα 

Κυκλάδων, στο δελτίο Τύπου που έστειλε στην 
εφημερίδα μας στις 11 Απριλίου, εκ παραδρο-
μής παρέλειψε ν’ αναφέρει τη σημαντική βοή-
θεια που προσέφερε για την επιτυχία της άσκη-
σης το ΕΚΑΒ Πάρου. Η διόρθωση έγινε σε όλα 
τα δελτία Τύπου που εστάλησαν στα υπόλοιπα 
ΜΜΕ, πλην της ΦτΠ, προφανώς πιστεύοντας ότι 
μας έστειλαν το διορθωμένο Δελτίο Τύπου. 

Ανακοίνωση
Από τη ΔΕΥΑΠ ανακοινώνεται ότι την Τετάρτη 28 

Απριλίου, θα πραγματοποιηθεί διακοπή της υδρο-
δότησης από τις 08.00 έως τις 14.00, στην ευρύτερη 
περιοχή του παραδοσιακού οικισμού της Παροικι-
άς, λόγω εργασιών που θα πραγματοποιηθούν για 
τον καθαρισμό των δεξαμενών.

Παρακαλούνται οι κάτοικοι των περιοχών αυτών, 
να λάβουν υπόψη τους τις δυσκολίες και να φρο-
ντίσουν για την εξυπηρέτησή τους. 



ΨΑΧΝΕΙ ΜΟΝΟ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ!

Για να σε βρει πρέπει να είσαι 

...στις σελίδες του!!!
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Ακούσαμε πολ-
λές φορές αξι-
ωματούχους της 
Κυβέρνησης ν’ 
αναφέρονται σε 
μέτρα που επι-
βάλλονται με το 
έτσι θέλω κατά 
των εργαζομέ-
νων κυρίως, με 
τη φράση: «Ε, 
αυτό είναι κόκ-
κινη γραμμή», 
όπως όταν είχε 
γίνει αναφορά 
στην κατάργηση 
του δώρου των 
Χριστουγέννων.

Σύντροφοι και φίλοι της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ που 
με πόνο ψυχής, κατά τα λεγόμενά σας, εφαρμόζετε 
κατά γράμμα τις επιταγές της Ε.Ε. και του Δ.Ν.Τ., μπο-
ρείτε παρακαλώ να μας εξηγήσετε τι εννοείτε όταν λέτε 
«κόκκινη γραμμή;». Που εξαντλούνται τα όριά σας; Και 
τι σκοπεύετε να κάνετε όταν εξαντληθούν; 

Αφού …μετακομίζονται κάθε λίγο τα όρια της κόκκι-
νης γραμμής. Και τι προσδοκάτε από ιστορικά αποτυ-
χημένες νεοφιλελεύθερες συνταγές;

Πολλοί που βγαίνουν στα τηλεοπτικά παράθυρα, προ-
σπαθώντας να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα απα-
ντώντας σε όσα τους καταλογίζουν, απαντούν: και τι θέ-
λετε να κάνουμε; Η Νέα Δημοκρατία ευθύνεται.

Εμείς όμως οι πολίτες, λέμε: ναι, φταίει η Ν.Δ., ποιος 
το αρνείται αυτό. Όμως κανένας δεν λέει τι έγινε με την 
γρίπη των χοίρων που μας …απειλούσε. Τι έγιναν τα 
εκατομμύρια εμβόλια και τα δις ευρώ που δαπανήθη-
καν άσκοπα για ν’ αγοραστούν υπέρ των πολυεθνικών 
φαρμακοβιομηχανιών. Έπεισαν και την κ. Μ. Ξενογιαν-
νακοπούλου να κάνει το εμβόλιο, ευτυχώς δεν το έκα-
ναν οι περισσότεροι πολίτες, αν και δέχτηκαν μεγάλη 
πίεση για μεγάλο διάστημα, για να εμβολιαστούν αυτοί 
και τα παιδιά τους. 

Κάτι αντίστοιχο με το εμβόλιο, είναι και οι «συντα-
γές» που κάθε μέρα εκτοξεύονται από διάφορους «ει-
δικούς» περί τα διεθνή οικονομικά. Συνταγές, που είναι 
κυρίως θυσίες αβάσταχτες για τους πολίτες, με την ελ-
πίδα να έρθει ένα πολύ μακρινό, καλύτερο αύριο.

Σύντροφοι δεν σας πιστεύει κανείς, γιατί οι συνταγές 
αυτές δεν είναι δικές σας, επιβάλλονται από άλλους, 
που μόνο το καλό μας δεν θέλουν. Και κυρίως έχουν 
ακέραια την ευθύνη για ότι έγινε έως τώρα. Αλήθεια, 
πως συνταγογραφούν τώρα;

Δεν σας πιστεύει και δεν θα σας ακολουθήσει σ’ αυτό 
το δρόμο κανένας, διότι δεν έχετε καμία μα καμία πο-
λιτική εξουσιοδότηση, για να κάνετε αυτά που κάνετε. 
Αλλά, εντελώς διαφορετικά τα λέγαμε – λέγατε και όλοι 
εμείς υποστηρίζαμε με πάθος πριν από τις εκλογές.

Ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ θ’ αντισταθεί στις απαιτήσεις 
ενός χρηματοοικονομικού καπιταλιστικού συστήματος, 
που ο ίδιος ο Πρόεδρος μας είπε, ότι κατέρρευσε!

Αρωγοί σ’ αυτή σας την προσπάθεια είναι πολλοί από 
τα ΜΜ, που τρομοκρατούν τους πολίτες για την κατα-
στροφή, αλλά και τα συντηρητικά κόμματα της Βουλής, 
που τρίβουν τα χέρια τους βλέποντας να εφαρμόζεται η 
πολιτική που πάντα υποστήριζαν. Μήπως κυοφορείται 
κάτι καινούριο για να μας σώσει; Μήπως θα υποστούμε 
ανίερες συμμαχίες;  

Υ.Γ Στο πρόσφατο ταξίδι στη Νέα Υόρκη ζητήθηκε από 
τον Πρωθυπουργό ΑΥΞΗΣΗ των στρατιωτικών δυνάμε-
ων που διατηρεί η Ελλάς στο ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ. Αλήθεια, 
οι εξοπλισμοί πληρώνονται σε μετρητά από τα χρήματα 
που θα μας δανείσει το Δ.Ν.Τ. ή από την περικοπή του 
δώρου των Χριστουγέννων των εργαζομένων και των 
συνταξιούχων;

Μ. Γεμελιάρης 
π. Γραμματέας ΠΑΣΟΚ Πάρου - Αντιπάρου

Ήρθε επιτέλους η Κτηματική Υπηρεσία για 
τις κατακρημνίσεις σε Δρυό και Γερμανικά

Παρέμβαση από 
το Συνήγορο του 
Πολίτη
Την περασμένη Τετάρτη αναμενόταν η εκπρόσωπος της 
Κτηματικής Υπηρεσίας στην Πάρο, να κάνει αυτοψία στις 
κατακρημνίσεις σε Δρυό και Γερμανικά και ν’ ανάψει το 
«πράσινο φως», ώστε ο Δήμος να ξεκινήσει τα έργα απο-
κατάστασης. Λόγω της απεργίας όμως, αναμένεται για την 
ερχόμενη Τετάρτη, όπως τουλάχιστον ενημέρωσε η υπάλ-
λληλος το Δήμαρχο Χρ. Βλαχογιάννη.
Επανειλλημένως ο Δήμος είχε επικοινωνήσει με την αρ-
μόδια υπάλληλο της Κτηματικής Υπηρεσίας, η οποία έδει-
χνε πρόθυμη να βοηθήσει, όπως όμως ανέφερε στο Δή-
μαρχο Χρ. Βλαχογιάννη, τρεις υπάλληλοι όλοι κι’ όλοι, που 
να πρωτοπρολάβουν. 
Εν τω μεταξύ παρέμβαση στο θέμα έγινε από το Συνή-
γορο του Πολίτη, στον οποίο απευθύνθηκαν κάτοικοι των 
δύο περιοχών, αγανακτισμένοι που τόσα χρόνια δεν γίνε-
ται καμία κίνηση αποκατάστασης.
Ο Συνήγορος του Πολίτη έστειλε στις αρχές Απριλίου επι-
στολή προς τον Δήμαρχο Χρ. Βλαχογιάννη και την Κτημα-
τική Υπηρεσία Κυκλάδων και ζητεί να ενημερωθεί «εάν 
έχει ξεκινήσει η διαδικασία αποκατάστασης των ζημιών 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2971/2001, καθώς και 
για τις ενέργειες, στις οποίες σκοπεύουν να προβούν για 
την προστασία των πολιτών μέχρι την οριστική αντιμετώ-
πιση του προβλήματος».

Αγία Τριάδα Λευκών

Ανακαίνιση και 
επισκευή του 
κωδωνοστασίου 
Ο Σύλλογος Ανακαι-
νίσεων Αγίας Τριά-
δας Λευκών, υλοποι-
εί το σκοπό για τον 
οποίο δημιουργήθηκε. 
Συγκέντρωσε χρήματα 
από προσφορές Λευ-
κιανών και άλλων πο-
λιτών και φορέων και 
σε λίγες ημέρες ξεκινά 
τις επισκευές στο βορι-
νό κωδωνοστάσιο του 
ναού. Σύμφωνα με τον 
πρόεδρο του Συλλόγου 
Αν. Κονταράτο, η μελέ-
τη έχει εγκριθεί από την 
αρχαιολογική υπηρεσία 
και έχει γίνει η ανάθε-
ση του έργου σε εργο-
λάβο, ο οποίος συνεργάζεται με μηχανικό ειδικευμένο σε 
αναστηλώσεις παλαιών μνημείων. 
Για την ολοκλήρωσή του απαιτούνται περίπου 140 ημέ-
ρες. Ο προϋπολογισμός του είναι 150.000 ευρώ (πλην του 
ΦΠΑ), στα οποία θα προστεθεί και η δαπάνη για τα εσω-
τερικά στηρίγματα. 
Στόχος είναι να επισκευαστεί και το δεύτερο κωδωνοστά-
σιο, αυτό όμως θα εξαρτηθεί από τα οικονομικά του Συλ-
λόγου. Στην επισκευή αλληλέγγυο είναι και το Εκκλησια-
στικό Συμβούλιο.

Στο Δημ. Συμβούλιο οι
σχολικές επιτροπές
Έκτακτο Συμβούλιο συγκάλεσε η Πρόεδρος της Σχολικής 
Επιτροπής του 1ου Δημοτικού, 1ου Νηπιαγωγείου και 3ου 
ολοήμερου Νηπιαγωγείου Παροικιάς, αντιδήμαρχος Μα-
ρουσώ Φραγκούλη και έθεσε επί τάπητος το ζήτημα που 
ανέκυψε με την οικονομική διαχείριση. 
Το θέμα συζητήθηκε εκτενώς και η Σχολική Επιτροπή 
απευθύνθηκε στο Δήμαρχο, ο οποίος αποφάσισε τη σύ-
γκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, που είναι το αρμόδιο 
όργανο για να δώσει λύση και να ζητήσει ευθύνες, εφό-
σον υπάρχουν.
Εν τω μεταξύ, προβλήματα υπάρχουν και στο Δημοτικό 
σχολείο του Αρχιλόχου Μάρπησσας. Ο πρόεδρος της Σχο-
λικής Επιτροπής δεν έχει παραδώσει στο Δημοτικό Συμ-
βούλιο ισολογισμούς και απολογισμούς για τα έτη 2008 
– 2009 όπως έχει υποχρέωση, παρά την έγγραφη ειδο-
ποίηση που πήρε από το Φεβρουάριο από το Δ.Σ. και μέ-
λος της Σχολικής Επιτροπής Μ. Κωβαίο και την πρόσκλη-
ση που του έστειλε ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής 
Παιδείας, αντιδήμαρχος Στ. Γαβαλάς. Το επόμενο δημοτι-
κό Συμβούλιο θα ασχοληθεί και με αυτό το θέμα. 

«Το μυστικό της κοντέσας Βαλέραινας» 

Νέες παραστάσεις
Το έργο, μετά την πρώτες επιτυχημένες παραστάσεις του, 
θα παρουσιαστεί ξανά την Παρασκευή 23, Σάββατο 24 και  
Κυριακή 25 Απριλίου στις 9:00 μ.μ. στην αίθουσα του συλ-
λόγου.
Τι αξίζει περισσότερο στη ζωή, τα ιδανικά ή η καθημερινή 
ευμάρεια; Πρέπει να προδώσει (ή να παραδώσει) η κοντέ-
σα Βαλέραινα το ιερό μυστικό της για τα λεφτά;

Η θεατρική ομάδα του «Αρχίλοχου» παρουσίασε με μεγά-
λη επιτυχία στις 9,10 και 11 Απριλίου το έργο του Γ. Ξενό-
πουλου «Το μυστικό της κοντέσας Βαλέραινας» σε σκηνο-
θεσία Μοσχούλας Κοντοσταύλου. 
Οι εξαιρετικές ερμηνείες των ηθοποιών γοήτευσαν και 
συγκίνησαν τους θεατές, που γέμισαν την αίθουσα του 
Αρχίλοχου και στις τρεις παραστάσεις. Το εξαιρετικό σκη-
νικό που αναπαριστά εσωτερικό ξεπεσμένου αρχοντικού 
των αρχών του προηγούμενου αιώνα σχεδίασε και κα-
τασκεύασε η Μαρία Καταρτζή με τη βοήθεια του Αντώ-
νη Συργανίδη. 
Τους ρόλους ερμήνευσαν:  Μοσχούλα Κοντόσταυλου: κο-
ντέσσα Βαλέραινα, Βαγγέλης Χαδήμογλου: κόντε Μανώ-
λης Βαλέρης, Έμμυ Δημητρακοπούλου: κοντέσα Τασία, 
γυναίκα του κόντε, Βασίλης Ποταμιάνος: Παυλάκης γιος 
τους,  Γεωργία Κασάρα: Όρσολα, και Κωστής Μακρής: 
Τζώρτζης Παπούζας.  
Ζωντανή μουσική έπαιξε σε στιγμές του έργου ο Μένεγος 
Μαύρης σε σύνθεση του Γιώργου Πατσιώτη.

Αφιέρωμα στον Γ. Ρίτσο
Εκδήλωση – αφιέρωμα στον Γιάννη Ρίτσο διοργανώνει 
η Κομματική Οργάνωση βάσης του ΚΚΕ στην αίθουσα 
του «Αρχιλόχου». Η εκδήλωση θα γίνει την Τετάρτη 28 
Απριλίου στις 8 το βράδυ.

Σύλλογος Γυναικών 
Μάρπησσας 
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι παραστάσεις 
του θεατρικού σχήματος του συλλόγου γυναικών Μάρ-
πησσας και του ΑΜΕΣ Μαρπησσαϊκός  στην κωμωδία του 
Δ. Ψαθά «Ζητείται ψεύτης». 
Οι συντελεστές υπόσχονται ότι θα είναι κοντά μας με κάτι 
καινούργιο τη νέα σεζόν και εύχονται καλό καλοκαίρι.

"Κόκκινη γραμμή" 
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ΕΜΠΟΡΙΟ & SERVICE ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Παροικία Πάρου  • τηλ: 22840 24340 • fax: 24705 / gtelecom@otenet.gr

ΘΑΛΑΣΣΟΧΩΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - TELECOM SYSTEMS

• Για ελεύθερους επαγγελµατίες
• Για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
• Για καταστήµατα, γραφεία, οικίες

ΨΗΦΙΑΚΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ:
• Κοινή Τηλεφωνία 

• Ενοποιηµένες Λύσεις Φωνής
• Φωνητικό Ταχυδροµείο (Voice Mail)

• ∆εδοµένα • Internet

Ανακαλύψτε το µόνο
τηλεφωνικό κέντρο που σας ταιριάζει!

συνέχεια από σελ.1
Στο βορειοδυτικό τμήμα υπάρχουν 

13 στεγασμένα κτίσματα συνολικής ε-
πιφάνειας 769,30 μ2, και υπόστεγα 
183,70μ2, καθώς και ασκεπή ερειπω-
μένα κτίσματα 99,00 μ2, ενώ το υπό-
λοιπο κομμάτι είναι διαχωρισμένο σε 
δενδροσειρές. 

Ο χώρος του Αγροκηπίου είναι ο 
μοναδικός ελεύθερος χώρος στην πό-
λη και ως δημόσιος χώρος πρασίνου, 
μπορεί να συμβάλει στην αναβάθμιση 
της ποιότητας ζωής, καθώς:

Θα βελτιώσει την ποιότητα του αέ-
ρα, θα συμβάλει στη μείωση της θερ-
μοκρασίας, θα αποτελεί το τελευταίο 
καταφύγιο βιοποικιλότητας στην πόλη, 
θα μειώσει τον κίνδυνο πλημμυρών 
και θ’ αποτελέσει καταφύγιο αναψυ-
χής, χαλάρωσης και κοινωνικής συνα-
ναστροφής για τον κάτοικο, αλλά και 
για τον επισκέπτη της πόλης. 

Με την πρότασή της η επιτροπή εκτι-
μά ότι το έργο όπως προτείνεται, μετά 

την υλοποίησή του, θ’ αλ-
λάξει την πόλη προς το κα-
λύτερο και η πόλη θα γίνει 
πιο ανθρώπινη και φιλική. 
Θα συνδυαστεί το σύγχρο-
νο με το παραδοσιακό και 
το όμορφο με το ωφέλιμο, 
θα δοθούν, χρώμα και ζω-
ντάνια σε μια περιοχή που 
είναι πυκνά δομημένη και 
κυκλοφοριακά επιβαρυμέ-
νη. Είναι ένα σημαντικό έρ-
γο, που θ’ αναβαθμίσει, όχι 
μόνο τη γύρω περιοχή, αλ-
λά και συνολικά την ποιό-
τητα ζωής των κατοίκων 
της Παροικιάς.

«Αν αξιοποιηθεί σωστά 
θα αναβαθμιστεί η Πα-
ροικιά και θα γίνει πόλος 
έλξης τόσο των ντόπιων 
όσο και των επισκεπτών», 
δήλωσε ο Δήμαρχος Χρ. 
Βλαχογιάννης. 

Πνεύμονας πρασίνου και αναψυχής
Αξιοποίηση των 22 στρεμμάτων του Αγροκηπίου Παροικιάς

ΟμΟφωνη απΟφαση τΟυ ΔημΟτικΟυ συμβΟυλιΟυ

Μετάπτωση του Δήμου Πάρου στην 
τηλεφωνία του δικτύου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» 

Για μείωση των 
δαπανών

Ο Δήμος Πάρου εφαρμόζει την τηλεφωνία του «ΣΥΖΕΥ-
ΞΙΣ», για τη μείωση των τηλεπικοινωνιακών δαπανών του, 
με ημερομηνία εφαρμογής  την  Δευτέρα  19 Απριλίου 2010.

Τα νέα τηλέφωνα επικοινωνίας των πολιτών με το Δή-
μο Πάρου είναι: 22843 60100  έως και  60105. 

Το «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» είναι ένα έργο του Υπουργείου Εσωτερι-
κών με το οποίο επιδιώκεται η ανάπτυξη και ο εκσυγχρο-
νισμός της τηλεπικοινωνιακής υποδομής του Δημόσιου Το-
μέα. Πρόκειται για ένα δίκτυο πρόσβασης και κορμού για 
τους φορείς του Δημοσίου, με σκοπό να καλύψει όλες τις 
ανάγκες για τη μεταξύ τους επικοινωνία με  Τηλεφωνία (τη-
λεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στους φορείς), Δεδομένα 
(επικοινωνία υπολογιστών - Internet) και Video (τηλεδιά-
σκεψη - τηλεεκπαίδευση).

Σκοπός του έργου είναι η βελτίωση της λειτουργίας των 
δημοσίων υπηρεσιών, με την αναβάθμιση της μεταξύ τους 
επικοινωνίας μέσω της παροχής προηγμένων τηλεματικών 
υπηρεσιών με χαμηλό κόστος και η ενοποιημένη εξυπηρέ-
τηση των πολιτών, με αυτοματοποιημένα και φιλικά προς 
τον χρήστη συστήματα πληροφόρησης και διεκπεραίωσης 
συναλλαγών με το Δημόσιο.

Σοβαρό οικονομικό βάρος
Ερώτηση με θέμα: «Σοβαρά οικονομικά βάρη για τις 

ΔΕΥΑ λόγω τρόπου τιμολόγησης της ΔΕΗ και του απο-
κλεισμού τους από τον Αναπτυξιακό νόμο για ανάπτυξη α-
νανεώσιμων μορφών ενέργειας», κατέθεσε προς τους υ-
πουργούς Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ-

νησης και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ο βουλευ-
τής του Συνασπισμού Μ. Κριτσωτάκης. 

Αποτέλεσμα είναι το υψηλό λειτουργικό κόστος των ε-
γκαταστάσεών τους. 

Ο βουλευτής ρωτά τους υπουργούς:
1. Είναι στις προθέσεις σας να παρέμβαιτε ώστε η Δ.Ε.Η. 

να τροποποιήσει το τιμολόγιό της για τις Δ.Ε.Υ.Α. από γε-
νικής χρήσης σε βιομηχανικό (μειωμένο έναντι των κοι-

νών επιχειρήσεων) για τις εγκαταστάσεις τους (επεξεργα-
σίας λυμάτων, γεωτρήσεις, αντλιοστάσια, μονάδες αφαλά-
τωσης κλπ) , αφού πρόκειται για Δημοτικές Επιχειρήσεις 
με κοινωφελή - μη κερδοσκοπικό – χαρακτήρα;

2. Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε προκειμένου και οι 
Δ.Ε.Υ.Α. να μπορούν να εντάξουν δραστηριότητες για α-
νάπτυξη ανανεώσιμων μορφών ενέργειας σε χρηματοδο-
τούμενα προγράμματα;
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Συστράτευση και συνεργασία 

Για την πρόοδο 
και την ανάπτυξη 

Πρώτη φορά διοργανώθηκε στο νησί μας συζήτηση για 
το μέλλον της τοπικής αυτοδιοίκησης με εκπροσώπους 
όλων των πολιτικών κομμάτων. 

Απήχηση σε ανθρώπους από όλο το πολιτικό φάσμα εί-
χε η ημερίδα για το μέλλον της Πάρου που διοργάνωσε 
η Ενιαία Δημοτική Κίνηση Πολιτών Πάρου την περασμέ-
νη Κυριακή στην αίθουσα του «Αρχίλοχου». Άνθρωποι 
που με οποιοδήποτε τρόπο έχουν ασχοληθεί με τα κοινά 
παρακολούθησαν με ενδιαφέρον τους ομιλητές και στη 
συνέχεια εξέφρασαν τις δικές τους απόψεις, κρίνοντας, 
επικρίνοντας ή και συμφωνώντας με το συμπέρασμα που 
εξήχθη από την ημερίδα για συστράτευση των δυνάμεων 
που απαιτείται λόγω των συγκυριών: Οικονομική κρίση 
και πρόκληση του «Καλλικράτη». 

Συμπερασματικά, οι μετέχοντες στην ημερίδα, τόνισαν 
την αναγκαιότητα, λόγω των περιστάσεων (οικονομική 
κρίση – «Καλλικράτης), της συστράτευσης όλων των δυ-
νάμεων που θέλουν την πρόοδο της κοινωνίας μας.

Σαφής ήταν στην τοποθέτησή του ο Επικεφαλής της 
ΕΔΚΠΠ, Λουίζος Κοντός, ο οποίος έκανε έκκληση για συ-
στράτευση, ώστε ν’ αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες, που θα 
επιφέρουν τόσο η οικονομική κρίση, όσο και το φιλόδοξο 
σχέδιο της Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Με την άποψη 
αυτή συνηγόρησε ο Δήμαρχος Πάρου Χρ. Βλαχογιάννης, 
δηλώνοντας ξεκάθαρα, ότι δεν αρνείται την κομματική του 
ταυτότητα, αλλά πιστεύει ότι ο καθένας μπορεί να κάνει 
υπερβάσεις για το κοινό καλό. 

Απόλυτα σαφής στην ομιλία του για συνεργασία και συ-
στράτευση των δυνάμεων του τόπου, ήταν ο βουλευτής 
Κυκλάδων του ΠΑΣΟΚ Π. Ρήγας, ο οποίος επικρότησε την 
πρωτοβουλία της ΕΔΚΠΠ για την ημερίδα, διατείνοντας 
ότι από τις συνεργασίες των τοπικών κοινωνιών θα προ-
κύψουν οι νέες δημοτικές αρχές.

«Τον πρώτο λόγο έχουν οι τοπικές κοινωνίες και το κε-
ντρικό πολιτικό σύστημα οφείλει αυτό να το σεβαστεί», 
τόνισε σε επιστολή που έστειλε ο βουλευτής της Νέας 
Δημοκρατίας Αργ. Ντινόπουλος, στην οποία εξηγούσε και 
τους λόγους για τη μη παρουσία του στην ημερίδα στην 
οποία ήταν ομιλητής. 

Απέκλεισε το ενδεχόμενο μιας τέτοιας εξέλιξης, ο εκ-
πρόσωπος του ΚΚΕ Κ. Ροκονίδας με το επιχείρημα, ότι 
υπάρχει διαφορά στις επιδιώξεις και έκανε λόγο για την 
επιδίωξη από την πλευρά τους, ενός σχήματος, που θα 
εκφράζει τα συμφέροντα των πολλών. 

Επιφυλακτικός ήταν ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Συρ-
μαλένιος, ο οποίος εξέφρασε την άποψη ότι «για έναν Δή-
μο ισχυρό, αποτελεσματικό και ταυτόχρονα δημοκρατικό 
και αποκεντρωμένο, απαιτείται η συμμετοχή των ενεργών 
και ενημερωμένων πολιτών και όχι αυτοί να χρησιμοποι-
ούνται ως πελάτες – ψηφοφόροι όταν το επιτάσσουν τα 
στενά κομματικά ή ιδιοτελή συμφέροντα».  

Συνέργεια και συστράτευση
Στην ανάπτυξη που παρουσίασε τα τελευταία χρόνια η 

Πάρος, με βάση και τα 
στοιχεία μελετητικής ο-
μάδας που παρουσιάστη-
καν πρόσφατα στη Νάξο, 
αναφέρθηκε ο κ. Ρήγας, 
σημειώνοντας ωστόσο, 
ότι αυτό δεν σημαίνει ε-
πανάπαυση. Θα πρέπει 
είπε, να διαμορφωθεί 
μέσα από συλλογικές δι-
αδικασίες που προβλέπει 
ο «Καλλικράτης», ένα ο-
λοκληρωμένο σχέδιο για 
το που βρίσκεται σήμερα 
το νησί με έργα υποδο-
μής, για το μοντέλο ανάπτυξής του. Γι’ αυτό, πρόσθεσε, 
η νέα Δημοτική αρχή βρίσκεται μπροστά σε μια πρόκλη-
ση και γι’ αυτό απαιτείται συνέργεια και συστράτευση των 
δυνάμεων του τόπου, γιατί το περιβάλλον που καλείται ν’ 
αντιμετωπίσει είναι έντονα ανταγωνιστικό. Έκρινε ως σω-
στή την πρωτοβουλία της ΕΔΚΠΠ, για την ημερίδα, γιατί 
όπως είπε, σηματοδοτεί την πρακτική μιας νέας νοοτρο-
πίας και υπογράμμισε ότι από τις διαδικασίες των τοπικών 
κοινωνιών θα προκύψουν οι νέες δημοτικές αρχές. Αυτή 
η πρωτοβουλία, είπε, σηματοδοτεί την απαρχή διεργασιών 
που πρέπει να συντελεστούν στην τοπική κοινωνία, που 
θ’ αφήνουν στην μπάντα παλιότερες διαιρέσεις, αντιθέ-
σεις και αντιπαραθέσεις. Τέλος στέλνοντας μήνυμα προς 
πάσα κατεύθυνση, τόνισε ότι «οι εποχές των μοναχικών 
καβαλάρηδων, των «σωτήρων», έχουν περάσει. Είμαστε 
σε εποχή συλλογικών δράσεων, κοινών προσπαθειών, σύ-
γκλισης δυνάμεων και συνένωσης όσων δυνάμεων δια-
θέτει ο τόπος». 

Αλλαγή του τοπίου
Ο κ. Ρήγας, υπεραμύνθηκε του Σχεδίου «Καλλικράτης», 

όντας και εισηγητής του, τονίζοντας ότι φέρνει μια σημα-
ντική αλλαγή στη μορφή, στο χαρακτήρα, στις αρμοδιό-
τητες, στη συγκρότηση στη λειτουργία της Αυτοσιοίκησης 
Α’ και Β’ βαθμού και στη λειτουργία της αποκεντρωμένης 
Αυτοδιοίκησης. Ο Καλλικράτης είπε, αφορά όλους τους 
Δήμους, άσχετα αν τα όριά τους παραμένουν, γιατί αλλά-
ζει η δομή, ο σκοπός, ο χαρακτήρας και οι αρμοδιότη-
τες των Δήμων, οι οποίοι παίρνουν τη μορφή μιας τοπι-
κής Κυβέρνησης. Με τον «Καλλικράτη, ο στόχος είναι, να 
ενεργοποιηθούν και αξιοποιηθούν πόροι φυσικοί και αν-
θρώπινο δυναμικό που ήταν στο περιθώριο. 

Διαφορετική πολιτική πρόταση
Αποδεχτήκαμε την πρόσκληση γιατί πιστεύουμε ότι 

είναι σημαντικό και ουσιαστικό, όλοι οι πολιτικοί φορείς 
να καταθέσουν τις προτάσεις τους για την Τοπική Αυτο-
διοίκηση, ανέφερε ο εκπρόσωπος του ΚΚΕ Κ. Ροκονίδας. 
Τόνισε όμως, ότι θεωρείται αρνητικό να γίνεται συζήτηση 
για την τοπική διοίκηση, όταν αυτή αναλώνεται γύρω από 
τα πρόσωπα και όχι γύρω από τις πολιτικές προτάσεις. Ε-
μάς είπε, δεν μας ενδιαφέρει η ικανοποίηση προσωπικών 
φιλοδοξιών, γι’ αυτό θα επιδιώξουμε τη διαμόρφωση μιας 
πολιτικής πρότασης που θα υπερασπίζεται τα συμφέροντα 
των πολλών, που μπορεί να φτάσει μέχρι τις εκλογές μπο-
ρεί και όχι, αλλά όμως θα είναι εισφορά για να διαμορ-
φωθεί ένα κίνημα με όρους αντίστασης και πάλης γι’ αυτό 

που πρόκειται να συμβεί. 
Λέμε είπε, να πορευτούμε 
όλοι μαζί και αναρωτήθη-
κε αν τα συμφέροντα όλων 
είναι κοινά; Τα συμφέροντα 
των λίγων που κατακρε-
ουργούν τον τόπο, είναι ί-
δια με όσους μοχθούν και 
αγωνιούν για το πως θα 
ζήσουν τα παιδιά τους; Το 
«όλοι μαζί ενωμένοι» κά-
ποτε "έπιανε", από την ε-
μπειρία όμως αποδείχτηκε 
ότι δεν μπορούμε να πάμε 
όλοι μαζί. Γιατί θα υπάρχει 
μια πολιτική που θ’ απευ-
θύνεται στους πολλούς και 
θα εκφράζει τα συμφέρο-
ντά τους και θα υπάρχει μια 
πολιτική που τελικά όταν 
γίνει πράξη θα εξυπηρετεί 
τα συμφέροντα των λίγων. 

Δύσκολη περίοδος
Την αντίθεση του κόμματός του στο σχέδιο «Καλλικρά-

της» εξέφρασε επίσης, ο κ. Ροκονίδας, αλλά και στην 
πολιτική που εφαρμόζει η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, που 
όπως είπε, συνιστά πλήγμα για τους εργαζόμενους. 

Ο «Καλλικράτης», σύμφω-
να με τον κ. Ροκονίδα, έχει 
έναν βαθύ, αντιλαϊκό χαρα-
κτήρα. Δεν εκφράζει τις ανά-
γκες των λαϊκών στρωμάτων. 
Καταργεί τα ελάχιστα αυτο-
διοικητικά χαρακτηριστικά 
που είχαν απομείνει στους 
Δήμους και στις Κοινότη-
τες, αφού ο στόχος είναι η 
ισχυροποίηση των Δήμων με 
κριτήριο τη διασφάλιση της 
ανταγωνιστικότητάς τους, 
λες και πρόκειται για επιχει-
ρήσεις. Επιβάλει στο σύνολο 
των υπηρεσιών τη λογική της 
ανταποδοτικότητας στη βάση 
της διαχείρισης όλων των δημοσιονομικών μεγεθών. Εν-
σωματώνει πλέον το θεσμό της τοπικής διοίκησης σαν 
κρίκο του ενιαίου πλέον κρατικού μηχανισμού, κάνοντάς 
τον φορέα υλοποίησης της Κυβερνητικής πολιτικής και 
τόνισε ότι η άποψή τους διαφέρει ριζικά από αυτό που 
προβλέπει ο «Καλλικράτης». 

Αν συμπέσουμε καλώς
Για Δήμο ισχυρό και αποτελεσματικό και πολίτες συμ-

μέτοχους και όχι απλά πελάτες – ψηφοφόρους, έκανε 
λόγο ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Συρμαλένιος, και τό-
νισε ότι στο πλαίσιο 
αυτό θα πορευτούν 
το επόμενο διάστη-
μα. Προφανώς είπε, 
μπροστά μας βρίσκο-
νται κρίσιμες εξελί-
ξεις και στο βαθμό 
που οι εκτιμήσεις μας 
θα συμπίπτουν θα πο-
ρευόμαστε παράλληλα ή από κοινού σε κοινούς στόχους. 
Στο βαθμό όμως που θα είμαστε στον αντίποδα, τότε θα 
είμαστε σε ανταγωνιστική φάση. Αλλά, κατέληξε, τελικός 
κριτής θα είναι ο λαός. 

Συγκεντρωτική λογική
Σε συγκεντρωτική λογική κινείται ο «Καλλικράτης», α-

νέφερε ο  κ. Συρμαλένιος και τόνισε: «Εμείς αγωνιστή-
καμε για τη θεσμοθέτηση της αιρετής περιφέρειας, μια 
περιφερειακή αυτοδιοίκηση με αποκεντρωμένους θε-
σμούς στο επίπεδο των νομών και των επαρχείων, χωρίς 
την ύπαρξη της κρατικής γενικής διοίκησης που ενέχει 
τον κίνδυνο ποδηγέτησης των αποφάσεών της, μια Περι-
φερειακή Αυτοδιοίκηση που θα διαχειρίζεται απευθείας 
πόρους και προγράμματα από ευρωπαϊκά κονδύλια και θα 
ενσωματώνει όλες τις αρμοδιότητες της καταργούμενης 
κρατικής Περιφέρειας. 

Ο λόγος στις τοπικές κοινωνίες
Στο Ναύπλιο βρισκόταν ο κ. Ντινόπουλος, στο προσυνέ-

δριο της Ν.Δ. και δεν μπόρεσε 
να παραστεί στην Ημερίδα. Δι-
ατύπωσε όμως τις θέσεις του 
με επιστολή που έστειλε προς 
τους διοργανωτές. Σ’ αυτήν ε-
πισημαίνει ότι «η πολιτική ε-
πανέρχεται στο προσκήνιο των 
τοπικών κοινωνιών και απαιτεί 
ικανούς, έντιμους και αποτε-
λεσματικούς δημοτικούς άρ-
χοντες». Τονίζει επίσης, πως 
«εφόσον οι τοπικές κοινωνίες 
τους επιλέξουν, ξεπερνώντας 
στενές και μίζερες προκαταλήψεις, μπορούν ν’ ατενίζουν 
με αισιοδοξία το μέλλον τους, ακόμη και σε μια δύσκολη 
οικονομική συγκυρία».

Βιαστική η μεταρρύθμιση
Ο κ. Ντινόπουλος διατυπώνει επίσης τις «ενστάσεις» 

του για τον «Καλλικράτη», γιατί πιστεύει ότι «αυτή η θε-
μελιώδης για την τοπική αυτοδιοίκηση μεταρρύθμιση, 
γίνεται βιαστικά και σε μια αρνητική χρονική συγκυρία» 
και αναρωτιέται: «Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και «Καλ-
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ΣΑΡΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
Περιφερειακός  Παροικίας (πλησίον ΙΚΑ)
Τηλ/Fax: 22840 28383
E-mail: �ash1cl@otenet.gr

Ο Σαρρής Ευάγγελος & ΣΙΑ Ο.Ε. έχει επιλέξει από την αρχή της λειτουργίας της, να 
χρησιµοποιεί και να εµπορεύεται αποκλειστικά και µόνο σακούλες βιοδιασπώµενες, στα 
πλαίσια της εφαρµογής µιας φιλικής προς το περιβάλλον πολιτικής.
Σήµερα βλέπουµε αυτή µας την πολιτική να δικαιώνεται καθώς οι περισσότεροι ∆ήµοι 
της χώρας, µεταξύ αυτών και ο ∆ήµος Πάρου, επιβάλλουν τη χρήση βιοδιασπώµενων 
σάκκων απορριµάτων µε το νέο κανονισµό καθαριότητας. Επειδή πρώτοι 
ασχοληθήκαµε µε τη βιοδιασπώµενη σακούλα, σήµερα το κατάστηµα 3Μ είναι σε 
θέση να σας προσφέρει άριστη ποιότητα στην καλύτερη τιµή.

Με εκτίµηση,
Ευάγγελος Σαρρής

Έκπτωση 10%
µέχρι τέλος Μαΐου
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• Καθαρισμοί μοκετών - χαλιών
• Φρεσκάρισμα – συντήρηση
• Φύλαξη και ασφάλεια
• Επισκευές
• Επιτόπιοι καθαρισμοί
• Καθαρισμοί σαλονιών

λικράτης» πως άραγε θα συνδυαστούν; 

Να κάνουμε υπέρβαση
"Δεν αρνούμαι την κομματική μου ταυτότητα. Πιστεύ-

ω όμως ότι στην τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί ο καθένας 
να κάνει υπερβάσεις προς 
όφελος της Τοπικής Κοινω-
νίας", τόνισε ο Δήμαρχος Χρ. 
Βλαχογιάννης και πρόσθεσε: 
Αυτό στην Πάρο δοκιμάστη-
κε στο παρελθόν και μάλιστα 
με επιτυχία. 

Δεν θα δεχτώ είπε, την 
άποψη, «άλλες εκείνες οι ε-
ποχές», γιατί και εκείνη την 
εποχή υπήρχαν μικροσυμ-
φέροντα, ταξικές διαφορές, 
πάντα θα υπάρχουν, σίγου-
ρα όμως μπορούμε να τις 

παντρέψουμε. Αλλώστε, πρόσθεσε, το ότι βρισκόμαστε 
σήμερα εδώ, άνθρωποι από διαφορετικές παρατάξεις με 
διαφορετικές απόψεις και έχουμε ως σκοπό να αναδεί-
ξουμε τις θέσεις και όχι τις αντιθέσεις, αποτελεί σημαντι-
κό γεγονός και σπουδαία κατάκτηση για την τοπική μας 
κοινωνία. 

Είμαι είπε, από εκείνους που πιστεύουν, ότι οι άνθρω-
ποι που ασχολούνται με την Τ.Α. εκτός των άλλων θα πρέ-
πει να έχουν ως στόχο να ενώνουν τους πολίτες και να 
κάνουν να προσφέρουν για το καλό του τόπου. Ο Δήμαρ-
χος πρέπει να είναι σύμβολο ενότητας και όχι διχασμού. 
Υπό αυτή την έννοια, και από τη στιγμή που η πρόσκληση 
της ΕΔΚΠΠ κινείται στο πλαίσιο της σύγχρονης λογικής 
για συλλογική δουλειά και προσπάθεια όλων να ξεπε-
ράσουμε τις διαχωριστικές γραμμές, και να δουλέψουμε 
όλοι μαζί για ένα καλύτερο αύριο ήταν απολύτως λογικό 
να τύχη και της δικιάς μου αποδοχής. Εμείς ως παράταξη 
«ενότητα για το Μέλλον» απαρτιζόμαστε από πολίτες που 
είχαμε διαφορετικές πολιτικές αναφορές, δεν ταυτιστή-
καμε με κανένα κόμμα και βασική μας αρχή ήταν και είναι 
ο Δήμος να θέλει τα κόμματα στην υπηρεσία της Πάρου 
και όχι την Πάρο στην υπηρεσία των κομμάτων. 

Ο κ. Βλαχογιάννης αναφέρθηκε στην επιτυχημένη πο-
ρεία της συνεργασίας του στο παρελθόν με ανθρώπους 
διαφορετικών πολιτικών αποχρώσεων στην κοινότητα 
Μάρπησσας και όπως είπε, ξεπεράστηκαν πολλές δια-
φορές και έγινε σημαντικό έργο. Ανέφερε τέλος, ότι θα 
πρέπει να εκμεταλλευτούμε ως κοινωνία το δικαίωμα που 
μας εκχωρούν τα μεγάλα κόμματα, οι τοπικές κοινωνίες 
να επιλέξουν τους τοπικούς άρχοντες.  

Δεν περισσεύει κανείς 
«Ηταν μια πρωτοβουλία πρωτοποριακή και θέλω να πι-

στεύω ότι ήταν θετική για την κοινωνία μας και για όσα 
πρόκειται να συμβούν στο μέλλον», τόνισε ο κ. Κοντός 
και αντέκρουσε την παρατήρηση του κ. Συρμαλένιου, γιατί 
τώρα αυτή η συζήτηση και όχι νωρίτερα λέγοντας: ίσως 
ήταν αστοχία, ή αδυναμία, αλλά όμως η πρακτική όλων 
όσοι είμαστε σ’ αυτή τη Δημοτική παράταξη, έχει απο-
δείξει ότι δεν λειτουργούμε κάτω από αυτό το καθεστώς. 
Όπως και η τακτική μας μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, 
απέδειξε ότι μπορούμε να δίνουμε και μάχες, μπορούμε 
να εκφράζουμε τις αντιθέσεις μας, έχουμε το θάρρος να 

λέμε «όχι», αλλά έ-
χουμε το θάρρος 
να συμπορευόμα-
στε και να βοηθάμε 
αυτούς που στη συ-
γκεκριμένη στιγμή, 
θέλουν το καλό του 
τόπου. 

Για το θέμα της 
συνεργασίας έφερε 
ως παράδειγμα την 
πρόταση της πλει-
οψηφίας να γίνει 
πρόεδρος στο Λι-
μενικό Ταμείο και ο ίδιος να την αποδεχτεί, με πυρά από 
ορισμένους ένθεν κακείθεν, για τους οποίους είπε ότι δεν 
χωρούν ποτέ στο κάρδο αυτών που θέλουν την ανάπτυξη 
για το μέλλον του τόπου. 

Αντέκρουσε επίσης τους ισχυρισμούς του κ. Ροκονίδα 
«Ότι δεν μπορούμε να είμαστε όλοι μαζί», λέγοντας: «Σί-
γουρα δεν μπορούμε, μπορεί όμως να είμαστε με τους 
περισσότερους και να ικανοποιήσουμε τα συμφέροντά 
τους. Και επισήμανε: «Δεν μου αρέσει να κλείνω την πόρ-
τα δυνατά και να διαμαρτύρομαι φεύγοντας. Μ’ αρέσει να 
κάθομαι, να δω που μπορώ να συμφωνήσω και αν δω έ-
στω και μια ελάχιστη βάση συμφωνίας, να τη δουλέψω». 
Μ’ αυτό το σκεπτικό, ο κ. Κοντός κάλεσε όλους τους πο-
λίτες να το πράξουν, να βρουν κοινές συνισταμένες και 
να πορευτούν. Η Πάρος είπε, πρέπει να φύγει από την ά-
μυνα και να περάσει στην επίθεση και στην επίθεση αυ-
τή, θα πρέπει να συστρατεύσει όλα της παιδιά. Δεν περισ-
σεύει κανείς. 

Πρότεινε να γίνει μια καταγραφή βασικών αρχών, στο 
οποίο να υπάρξει συμφωνία, επισήμανε ότι δεν είναι α-
δύνατο να ξεπεραστούν οι διαχωριστικές γραμμές και να 
ενωθούν οι  καλές προθέσεις και ζήτησε να έρθουν όλοι 
όσοι έχουν εκφράσει την επιθυμία να είναι υποψήφιοι να 
ξεπεράσουν το εγώ τους και να συμμετάσχουν σε μια δι-
αδικασία εκλογής ενός ανθρώπου, να συνεργαστούν με 
τους υπόλοιπους και να γίνει ένα δυνατό, ενιαίο ψηφοδέλ-
τιο.  

Χαιρετισμό στην ημερίδα απηύθυνε ο πολιτευτής της 
Νέας Δημοκρατίας Στ. Μαύρος, ο οποίος επικρότησε την 
πρωτοβουλία της ΕΔΚΠΠ.

Κάλεσμα Κοντού
Για την ημερίδα ο επικεφαλής της μειοψηφίας Λ. Κο-

ντός δήλωσε στη ΦτΠ:
Το μέλλον της Πάρου και ο ρόλος της Τοπικής Αυτο-

διοίκησης ήταν το θέμα της ημερίδας που προκάλεσε η 
Ε.Δ.Κ.Π.Π. με μεγάλη επιτυχία. 

Η προσέλευση πολιτών που ασχολούνται με την τοπική 
αυτοδιοίκηση ήταν εντυπωσιακή, όπου και τους δόθηκε η 
ευκαιρία να ενημερωθούν, να τοποθετηθούν και να προ-
βληματιστούν για τις ανερχόμενες εξελίξεις. 

Με δεδομένη την οικονομική κρίση και την εφαρμογή 
του «Καλλικράτη» διαπιστώθηκαν σαφέστατα πλέον οι αυ-
ξημένες ευθύνες δημάρχων και δημοτικών συμβούλων. 

Οι υποχρεώσεις και οι απαιτήσεις πλέον δεν αφήνουν 
κανένα περιθώριο για πειραματισμούς, λαϊκισμούς, μι-
κροπολιτικές, κομματικές περιχαρακώσεις, αυτόκλητους 
σωτήρες, ιδιοτελείς επιδιώξεις και προσωπικές φιλοδο-
ξίες. 

Αντίθετα, επιβάλλεται να ξεπεράσουμε διαχωριστικές 
γραμμές. Επιβάλλεται συστράτευση δυνάμεων. Επιβάλλε-
ται ρεαλιστική αξιολόγηση πλάνων. Επιβάλλεται η απομό-
νωση όλων αυτών που ευθύνονται για την απαξίωση της 
πολιτικής και την περιθωριοποίηση της νεολαίας. 

Προκαλώ όλους όσους αληθινά αγωνιούν για την Πάρο 
και δεν εκμεταλλεύονται την αγωνία για την Πάρο ώστε: 
Άμεσα να συμφωνήσουμε σε μια ελάχιστη βάση αρχών, 
θέσεων και δράσεων που μπορούμε να υπηρετήσουμε. 

Να συμφωνήσουμε στον τρόπο της επιλογής υποψηφί-
ου δημάρχου και υποψηφίων δημοτικών συμβούλων απ’ 
όπου και θα προκύψει η ομάδα που θα δουλέψει τον Δήμο 
τα επόμενα χρόνια. 

Όλα με ξεκάθαρες ανοιχτές διαδικασίες, με συμμετοχή 
των πολιτικών και όχι σκοτεινών πολιτικών. 

Τις επόμενες ημέρες θα ανακοινώνονται τα αποτελέ-
σματα αυτών των προσπαθειών και δημόσια θα καλούμε 
τους πάντες σ’ αυτή τη συστράτευση.

Με καταστατικές 
διαδικασίες οι 
υποψηφιότητες

Στους επίδοξους υποψήφιους Δημάρχους και Περιφε-
ρειάρχες που πρόσκεινται στο ΠΑΣΟΚ, αλλά προβαίνουν σε 
«αυθόρμητες» αυτοδιοικητικές «πρωτοβουλίες», αναφέρεται 
με ανακοίνωσή του ο Γραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου 
του κόμματος Σωκράτης Ξυνίδης.

«Το τελευταίο διάστημα παρουσιάζονται φαινόμενα δη-
μιουργίας προκατασκευασμένων δήθεν «αυθόρμητων» 
αυτοδιοικητικών «πρωτοβουλιών» που σας στόχο, παρά το 
περιτύλιγμα, έχουν τη δημιουργία προκριμάτων ή ακόμη και 
τετελεσμένων με φόντο τις εκλογές για την αυτοδιοίκηση το 
ερχόμενο Φθινόπωρο». Οι πρωταγωνιστές τέτοιων φαινο-
μένων δεν αποκτούν πλεονέκτημα. Ενδεχομένως θέτουν το 
ενδιαφέρον τους για την έκφραση υποστήριξής τους από το 
κίνημα σε δυσμενέστερη θέση.

»Για τους παραπάνω λόγους, τα μέλη του Κινήματος και ι-
δίως τα μέλη των οργάνων του έχουν την απόλυτη υποχρέω-
ση, όχι μόνο ν’ απέχουν από τέτοιες κινήσεις, αλλά και να τις 
αποτρέπουν. Οι σχετικές διαδικασίες με τις οποίες θ’ αποφα-
σιστεί η υποστήριξη του ΠΑΣΟΚ σε αυτοδιοικητικούς συνδυ-
ασμούς και υποψηφίους δημάρχους, θ’ ανακοινωθούν με-
τά την ψήφιση του νέου νόμου και θα γίνει με συντεταγμένες 
και καταστατικές διαδικασίες». 
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Μια περιπέτεια
της ζωής μου
Με αφορμή τη θλιβερή 
επέτειο της 21ης Απριλίου, 
ο Σπύρος Ταντάνης μας θυ-
μίζει, για να μην ξεχνούν οι 
παλιοί και για να μαθαίνουν 
οι νέοι.
Ήταν μια Κυριακή του 
Απρίλη, μια όμορφη Κυ-
ριακή, ξημέρωνε των Βαΐ-
ων. Μόλις την αυγή είχαμε 
έρθει στην Πάρο από Πει-
ραιά με το καΐκι του καπε-
τάν-Λινάρδου, το «Υπαπα-
ντή». Ήταν εμπορικό καΐ-
κι που το 1967 κουβαλάγα-
με όλα τα εμπορεύματα για 
τα μαγαζιά της Νάουσας και κατ’ επέκταση όλης της Πάρου, από τσιμέντα, τούβλα και 
κάθε είδους εμπορεύματα.  Ξεφορτώναμε στο λιμανάκι της Νάουσας ημέρα των Βαΐ-
ων, όταν ήρθε ο Λιμενάρχης και μας είπε ότι από αυτή τη στιγμή επιτάσσεται το καϊκι 
και να φύγετε το συντομότερο για Σύρο. Ήταν  τόσο ξαφνικό που δεν μας άφηνε περι-
θώρια για αντίδραση. Η διαταγή ήταν και προσταγή. Να φύγετε τώρα. Δεν μπορούσα-
με ν’ αντιδράσουμε, ήταν η χούντα βλέπεις τότε. Αποφασίζουμε και διατάζουμε. Πή-
γαμε στη Σύρο γύρω στο μεσημέρι, εκτός από εμάς ήταν άλλα 10 καΐκια (από Σύρο, 
Πάρο, Μύκονο), εκεί ρωτούσαμε τους λιμενικούς γιατί μας φέρανε στη Σύρο και κα-
νείς δεν ήξερε να μας απαντήσει. Τη Δευτέρα δίνεται διαταγή από το λιμεναρχείο να 
φύγουμε για τα Γιούρα. Εκεί συναντήσαμε ένα αρματαγωγό του πολεμικού ναυτικού 
το οποίο είχε μεταφέρει 350 χωροφύλακες. Τους βγάλαμε έξω στο ξερονήσι στη Γιά-
ρο. Εκτός από τους χωροφύλακες ήταν και μεγάλου  βαθμού αξιωματικοί τους στρα-
τού. Ξενυχτήσαμε εκείνο το βράδυ στο νησί με ένα καιρό πολύ χάλια. Την Μεγάλη Τρί-
τη γύρω στο απόγευμα ήρθε και άλλο αρματαγωγό. Αυτό  που συναντήσαμε ήταν φρί-
κη. Η καρδιά μας σπαρτάρισε από πόνο. Άνδρες, γυναίκες, παιδιά, ανάπηροι με καρό-
τσια, όλοι κρατούμενοι για τις ιδέες τους, «ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΕΣ». Πλευρίσαμε δίπλα στο 
πλοίο και βάζαμε κόσμο για έξω. Οι πρώτοι που μπήκαν ήταν οι φαντάροι κι ένας λο-
χαγός με προτεταμένα τα όπλα επάνω στο κόσμο σαν να ήθελαν να τους σκοτώσουν 
όλους για τα φρονήματά τους. Υπήρχε μεγάλος φόβος, ο ένας φοβόταν τον άλλο. Όταν 
ξεκινήσαμε από το αρματαγωγό για να βγάλουμε  τον κόσμο έξω στο νησί ακούσαμε 
μια φωνή ενός μαυροσκούφη λοχαγού από το μεγάφωνο του πλοίου που μας έλεγε: 
Καπετάνιε κάθε παράκληση του σκάφους αριστερά ή δεξιά πυροβολείτε δια πυροβό-
λου. Αυτή τη λέξη δεν θα τη ξεχάσω όσο ζω. Σου παγώνει το αίμα όχι από φόβο, αλλά 
από μίσος προς τη χούντα. Έξω στην προβλήτα του νησιού έως στις φυλακές ένα χι-
λιόμετρο δρόμο, έβλεπες ένα ατέλειωτο πλήθος κρατουμένων ν’ ανηφορίζουν το «Γολ-
γοθά» τους. Σ’ όλο το μήκος της διαδρομής υπήρχαν περισσότεροι από 100 χωροφύ-
λακες μήπως και δραπετεύσει κανένας κρατούμενος. Τους λυπόμουν τους κρατού-
μενους γιατί πολλοί απ’ αυτούς αρπάχτηκαν μέσα από τα σπίτια τους τη νύχτα από το 
στρατό και δεν πρόλαβαν ούτε ένα ρούχο να βάλουν. Πολλοί ήταν με τις πιτζάμες ακό-
μα κι έκανε ένα κρύο διαβολεμένο στο νησί. Τότε κατέβηκα στη πλώρη του καϊκιού και 
όσα σακάκια και φανέλες είχα τους τα έδωσα για να ζεσταθούν. Μεγάλη Τρίτη και Με-
γάλη Πέμπτη Σύρο - Γιούρα να κουβαλάμε τροφοδοσία για τους κρατούμενους. Σ’ όλο 
το διάστημα αυτό εγώ είχα επαφές με τους κρατούμενους και τους έπαιρνα τηλέφω-
να και γράμματα που μου έδιναν και ενημέρωνα τους δικούς τους ανθρώπους από τη 
Σύρο. Μεγάλη Παρασκευή θέλησα να πάω να δω τις φυλακές μια και ήμασταν στο νησί. 
Αυτό που συνάντησα ήταν εξαθλίωση. Δεν υπήρχε κρεβάτι, νερό, τουαλέτες, τα κτίρια 
ήταν ερειπωμένα, μια κατάσταση δραματική. Παρ όλα αυτά οι άνθρωποι ήταν χαρού-
μενοι και γελαστοί και δεν τους πτοούσε κανείς και τίποτα για τις ιδέες τους και τα πι-
στεύω τους ακόμα και αυτή η χούντα. 
Ήταν μια αληθινή περιπέτεια που ζήσαμε εγώ και ο πεθερός μου ο καπετάν -Λινάρδος 
ως επίταχτοι στα Γιούρα το 1967 από τη χούντα.  

Σπύρος Ταντάνης, Νάουσα 16/04/07

Απάντηση Μπιζά
για τις βραχονησίδες
Όλα τα έγγραφα με τα οποία αποδεικνύεται ότι κατέχει νόμιμα τη βραχονησίδα ανάμεσα 
σε Πάρο και Αντίπαρο διαθέτει ο κ. Γιάννης Μπιζάς (είναι στη διάθεση της εφημερίδας). 
Δηλαδή τη συμβολαιογραφική πράξη, τη γνωμοδότηση της Κτηματικής Υπηρεσίας και της 
τότε Κοινότητας Παροικίας, καθώς και την εφημερίδα της Κυβέρνησης σε άρθρο της οποί-
ας αναφέρεται ότι αμφισβητήσεις ή διενέξεις ή δίκες μεταξύ του Δημοσίου και ιδιωτών 
(εναγόντων ή εναγομένων), για δασικές εκτάσεις και εδάφη, θα πρέπει ν’ αποδειχτεί η κυ-
ριότητα, εξαιρούνται όμως από τη διάταξη αυτή, ορισμένοι νησιώτικοι νομοί, μεταξύ των 
οποίων και οι Κυκλάδες.
Το ζήτημα των βραχονησίδων είδε το φως της δημοσιότητας μετά από δημοσίευμα της 
εφημερίδας «Εθνος» στις 27/3/2010 με τίτλο: «Εκτός Ελληνικής «επικράτειας» οι Κυκλά-
δες και το οποίο αναφέρεται σε δύο εισηγήσεις του Αρείου Πάγου, που στη μία προτεί-
νεται η απόρριψη της αίτησης αναίρεσης δύο ιδιωτών κατά του Ελληνικού Δημοσίου και 
στη δεύτερη να γίνει δεκτή η αναίρεση ιδιωτών που αφορά σε βραχονησίδες μεταξύ Πά-
ρου – Αντιπάρου. 
Θορυβημένος από το δημοσίευμα ο κ. Μπιζάς με επιστολή του στα ΜΜΕ αναφέρεται λε-
πτομερώς στο όλο ζήτημα και στο πως περιήλθαν νόμιμα στην κατοχή του οι βραχονησί-
δες, αντικρούει τον ισχυρισμό ότι με την εισήγηση υπέρ του, ανοίγει η «πόρτα» για κατα-
πατητές και εξηγεί γιατί είναι διαφορετικές οι δύο εισηγήσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου. 
Στην επιστολή αναφέρεται: 
«Απάντηση στο άρθρο «εκτός ελληνικής επικράτειας οι Κυκλάδες» 
»Με έκπληξη πληροφορήθηκα από την ιστοσελίδα «Έθνος οn-line», ότι εμμέσως πλην σα-
φώς φέρομαι ως καταπατητής των νησίδων «Τουρνά» & «Άγιος Νικόλαος», που βρίσκονται 
μεταξύ Πάρου και Αντιπάρου. Για την αποκατάσταση της αλήθειας έχω να δηλώσω τα εξής:  
Από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα τα εν’ λόγω ακίνητα αναφέρονται στο κτηματολό-
γιο ιδιοκτησιών του Δήμου (τότε κοινότητας) Πάρου στις σελίδες 140 – 141. Πουληθήκαν 
σε ιδιώτη το 1954 από εκποίηση του Δήμου (τότε κοινότητας Πάρου) με έγγραφη άδεια του 
δημοσίου κατόπιν πλειοδοτικού διαγωνισμού (αρ.συμβ. 10.733 / 26-6-1954). Στη συνέχεια 
πουλήθηκαν σε άλλον ιδιοκτήτη το 1970. (αρ.συμβ. 8.021 / 20-8-1970).                      
 Και τελικά αγοράστηκαν από εμένα το 1996. (αρ.συμβ. 13.449-50 / 30-12-1996). Ενώ βά-
σει του νόμου ν.998/79 αρ.62, το Δημόσιο έχει την ευθύνη να αποδείξει την κυριότητά του, 
ελλείψει τίτλων ιδιοκτησίας επικαλείται τον σουλτάνο και άλλες αοριστίες με τη λογική «ου 
με πείσεις καν με πείσεις». 
»Επειδή κάθε περίπτωση αντιμετωπίζεται από τη δικαιοσύνη ξεχωριστά, δεν θα πρέπει να 
ξενίζει κανέναν το γεγονός ότι ο Άρειος πάγος για την μια υπόθεση (νησίδες) γνωμοδότη-
σε ΥΠΕΡ του ιδιώτη και για την άλλη (Καλντέρα Σαντορίνης) ΚΑΤΑ. Η υπόθεση Σαντορίνης 
είναι εντελώς ξεχωριστή και δεν γνωρίζω τίποτε για αυτήν. Δεν θεωρώ λοιπόν ότι με την 
ΥΠΕΡ μου γνωμοδότηση ανοίγει η πόρτα για τυχόν καταπατητές (όπως αναφέρει κινδυνο-
λογώντας το άρθρο), γιατί όποιος έχει στην κατοχή του τίτλους ιδιοκτησίας  ανάλογους με 
τους δικούς μου σε καμία περίπτωση δεν είναι καταπατητής.  
»Ήδη, στη διάθεση του Άρειου πάγου όπως και κάθε ενδιαφερόμενου υπάρχουν αδιάσει-
στα στοιχεία κυριότητας (συμβόλαια νομίμως μετεγγραμμένα στο Υποθηκοφυλακείο Πά-
ρου και όχι πράξεις χρησικτησίας και αοριστολογίες). Μήπως θα πρέπει να ανησυχώ και 
για το σπίτι μου; Έχω λιγότερα συμβόλαια από ότι για τα δύο νησιά! Γιατί αν επικρατήσουν 
οι ισχυρισμοί του Δημοσίου τότε δεν υπάρχει αδιαμφισβήτητη ιδιοκτησία στην Χώρα μας.
»Δεν θεωρώ λοιπόν ότι με την ΥΠΕΡ μου γνωμοδότηση ανοίγει η πόρτα για τυχόν καταπα-
τητές (όπως αναφέρει κινδυνολογώντας το άρθρο), γιατί όποιος έχει στην κατοχή του τίτ-
λους ιδιοκτησίας  ανάλογους με τους δικούς μου σε καμία περίπτωση δεν είναι καταπατη-
τής. Ελπίζω το άρθρο του «Έθνος on-line» να προέκυψε από ελλιπή – μονομερή πληρο-
φόρηση και να μην είναι προσπάθεια χειραγώγησης της δικαιοσύνης».

Ιωάννης Θ. Μπιζάς - Πάρος : 6-4-2010 

Η Πάρος στο Πρόγραμμα Litus Go
Η Τοπική Επιτροπή Πάρου, της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας Περιβάλλοντος και Πολιτι-
σμού ανακοινώνει ότι η Πάρος μετά από πρόταση του Δικτύου «Αειφόρο Αιγαίο» της Ελλη-
νικής Εταιρείας, επιλέχθηκε ως η Ελληνική περίπτωση μελέτης στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
Litus Go. 
Η επιλογή της Πάρου για συμμετοχή στο πρόγραμμα, έγινε από το «Αειφόρο Αιγαίο» με βάση 
το γεγονός ότι είναι πλέον εμφανής η ωρίμανση της συνείδησης μεγάλης μερίδας πολιτών 
του νησιού σχετικά με την ανάγκη στροφής προς μια ποιοτικότερη ανάπτυξη, καθώς η Πά-
ρος έχει δοκιμαστεί τα τελευταία χρόνια από την άναρχη – τουριστική και οικοδομική κυρί-
ως – ανάπτυξη. Επιπλέον στην Πάρο βρίσκεται μεγάλη μερίδα ενεργών πολιτών, πολλοί εκ 
των οποίων είναι μέλη της Ελληνικής Εταιρείας και δραστηριοποιούνται μέσα από την Τοπική 
Επιτροπή της Ελληνικής Εταιρείας. 
Το πρόγραμμα Litus Go έχει τίτλο «Πρόγραμμα κατάρτισης των Τοπικών Αρχών και πολιτών 
της Μεσογείου στην Ολοκληρωμένη Διαχείρηση Παράκτιας Ζώνης και στην αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων από την Κλιματική Αλλαγή». Αφορά στην κατάρτηση όλων των ανθρώπων και 
ομάδων εκείνων που δραστηριοποιούνται στις παράκτιες περιοχές. Το «Αειφόρο Αιγαίο» της 
Ελληνικής Εταιρείας είναι ένας από τους 7 εταίρους των 4 χωρών (Ελλάδα, Κύπρος, Μάλτα 
και Ολλανδία) που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. 
Η εκπαίδευση σ’ αυτά τα θέματα είναι απαραίτητη με δεδομένη την πίεση που  υφίστανται οι 
παράκτιες περιοχές από τις ανθρώπινες δραστηριότητες σε συνδυασμό με τους κινδύνους 
από την κλιματική αλλαγή. Η λήψη αποφάσεων και η δράση με γνώμονα την αποτροπή των 
δυσμενών συνεπειών  για τις περιοχές αυτές είναι πλέον μονόδρομος. Ένας από τους σημα-
ντικότερους τρόπους για την επίτευξη του στόχου αυτού, είναι η επιμόρφωση των αντίστοι-
χων αρχών και πολιτών.
Μέσα από το πρόγραμμα θα εκτιμηθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες και τα κενά γνώσης σε θέ-
ματα διαχείρισης παράκτιας ζώνης και κλιματικής αλλαγής, ανάλογα πάντα με τα ιδιαίτερα 
κοινωνικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά κάθε χώρας, τόπου και περιοχής μελέτης.
Την περίοδο αυτή γίνεται καταγραφή των προβλημάτων, των στόχων και των χαρακτηριστι-
κών του νησιού μας, προκειμένου στη συνέχεια να διαμορφωθεί το εκπαιδευτικό πακέτο που 
θα αφορά στην Πάρο. 



 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ &                             
 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ                                                                                  
ΝΑΟΥΣΑ 2χλμ από το κέ-
ντρο του οικισμού, νεόδμητη 
κατοικία 140τμ σε 3 επίπεδα, 4 
υ/δ, 3 μπάνια, βεράντες με ωραί-
α θέα στη Νάουσα ASPIS REAL 
ESTATE ΤΗΛ 2284024007 www.
Aspis-RealEstate.gr. Κωδικός: 
ΠΠ01-160

ΠΑΡΟΣ, ανεξάρτητη μονο-
κατοικία 3 επιπέδων 160τμ 
παραδοσιακού ύφους, 3 υ/δ, 
ξενώνας, 400μ από παραλία & 
σε ήσυχη περιοχή, οικόπεδο 5 
800τμ με αμπέλι, δέντρα & κή-
πο με φυτά, δυνατότητα πισίνας, 
πολύ καλή θέα ASPIS REAL 
ESTATE ΤΗΛ 2284024007 www.
Aspis-RealEstate.gr. Κωδικός: 
ΠΠ02-102

ΑΣΠΡΟ ΧΩΡΙΟ, πωλείται studio 
40τ.μ., 5ετίας, με θέα στη θάλασ-
σα, επιπλωμένο σε συγκρότημα 
με πισίνα. Τηλ.: 6944152788.

ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗ ΝΑΟΥΣΑ, 250μ α-
πό τη θάλασσα, πωλείται εξοχική 
κατοικία 130τ.μ. χωρίς υπόγειο σε 
οικόπεδο 2,5 στρεμμάτων. Μεσι-
τικό Γραφείο «SPITI» Καραχάλιος 
Σταύρος. Τηλ.: 6937033316.

ΛΕΥΚΕΣ, πωλείται παλιά κατοι-
κία 80τ.μ., στα γραφικά σοκάκια. 
Μεσιτικό Γραφείο «SPITI» Κα-
ραχάλιος Σταύρος. Τηλ.: 
6937033316.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, πωλείται κτίριο και 
επιχείρηση ενοικιαζόμενων δω-
ματίων, πλήρως εξοπλισμένα και 
ανακαινισμένα. Τηλ.: 6936980095.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, πωλείται επιχείρη-
ση ενοικιαζόμενων δωματίων 
(14 δωμάτια) πλήρως εξοπλι-
σμένα και ανακαινισμένα. Τηλ.: 
6936980095.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΠΑ-
ΡΟΙΚΙΑΣ, πωλείται επιχείρηση 

γυναικείων ειδών με 10 ετή πε-
λατεία. Λειτουργεί όλο το χρόνο. 
Τηλ.: 6980140587.

ΝΑΟΥΣΑ, αμφιθεατρική κατοι-
κία  260τμ 3Υ/Δ 3 μπάνια  σαλόνι  
κουζίνα   ενδοδαπέδια θέρμανση     
70 μέτρα από τη θάλασσα. ΑΚΙ-
ΝΗΤΑ  ΠΑΡΟΥ Τηλ: 22840 22070, 
210 8087501,  6972 700 100

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, καταπληκτικό δι-
αμέρισμα   επί του παραλιακού 
δρόμου  108τμ 1ου ορόφου  2Υ/Δ  
2 μπάνια   2 καθιστικά     θέα θά-
λασσα. ΑΚΙΝΗΤΑ     ΠΑΡΟΥ  Τηλ: 
22840 22070 , 210 8087501,  6972 
700 100

ΝΑΟΥΣΑ,  κεντρικότατο κατάστη-
μα 210τμ. ισόγειο με πρασιά για 
parking, επίσης άλλο κατάστημα 
68τμ. ισόγειο και 68τμ. υπόγειο 
.ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΑΡΟΥ   Τηλ: 22840 
22070,  210  8087501,  

6972700100

ΠΟΥΝΤΑ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ, 
νεόδμητο, συγκρότημα τεσ-
σάρων κατοικιών πολυτελούς 
κατασκευής με πισίνα και μπάρ-
μπεκιου, μόλις πέντε μέτρα από 
τη θάλασσα!!! τηλ:6974208060 & 
6977522532. www.
malatestavillas.com

ΛΕΥΚΕΣ παραδοσιακή οικία 
100 τ.μ. με δύο κύρια υπνοδω-
μάτια, ένα μικρότερο, κουζίνα, 
καθιστικό, ιδιωτικό σπα-πισίνα. 
Τιμή 220.000 €. Μεσητικό Λεο-
ντής: 6944276444,www.parosgr.
com

ΔΑΣΟΣ ΑΓ. ΑΡΣΕΝΙΟΣ - ΠΑΡΟΙ-
ΚΙΑ, πωλούνται 2 κατοικίες από 
106τ.μ. η κάθε μία, με 2 κρεβα-
τοκάμαρες, 2 μπάνια, υπόγειο, 
τζάκι, σαλόνι με πέργολες, πηγά-
δι, δεξαμενές, από 1,5 στρέμμα το 
καθένα. Τηλ.: 6956079843. 

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, παρα-
δοσιακή οικία 60 τ.μ. με δύο 
υπνοδωμάτια, μπάνιο, κουζiνα, 
σκεπαστή βεράντα 8 τ.μ. και βο-
ηθητικό δωμάτιο 20 τ.μ., όλα σε 
οικόπεδο εντός οικισμού 250 
τ.μ. με θαυμάσια θέα θάλασσα, 
με ρεύμα - νερό πόλεως. Τιμή 
165.000€. Μεσητικό Λεοντής: 
6944276444, www.parosgr.com

ΠΑΡΑΣΠΟΡΟΣ, διαμερίσματα 50 
τ.μ. πολυτελούς κατασκευής, πά-
νω στον κεντρικό δρόμο.  Τιμή: 
125.000 € www.parosrealestate.
gr (45 χρόνια παρουσίας) Στέλιος 
Θ. Μπιζάς: 6944-786500.

ΑΛΥΚΗ Πωλούνται ΔΙΑΜΕΡΙΣ-
ΜΑΤΑ 60 τ.μ. - 100 τ.μ. - 150 τ.μ. 
από το κέντρο της Αλυκής με θέα 
στη θάλασσα.  ΤΗΛ.: 6946704466

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, οικία ερειπωμένη 60 
τ.μ. πολύ κοντά στο λιμάνι και στο 
Κ.Τ.Ε.Λ., κατάλληλη και για χρήση 
γραφείου ή ιατρείου. Τιμή: 80.000 
€  www.parosrealestate.gr (45 
χρόνια παρουσίας) Στέλιος  Θ.  
Μπιζάς: 6944-786500. 

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

ΔΑΣΟΣ ΑΓ. ΑΡΣΕΝΙΟΣ  - ΠΑ-
ΡΟΙΚΙΑ, πωλούνται σπίτια, 
σε συγκρότημα, 153τ.μ., 2 
όροφο με υπόγειο, 2 λουτρά, 3 
κρεβατοκάμαρες, αποθήκη, τζά-
κι, σαλονοκουζί8να με πέργολες, 
κήπο, πηγάδι και 2 στρέμματα οι-
κόπεδο. Τηλ.: 6956079843. 

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, πωλείται 
σπίτι καινούργιο διώροφο, 156τ.μ. 
με 3 κρεβατοκάμαρες, 2 κουζίνες, 
2 σαλόνια, 3 λουτρά με πέργολες, 
τζάκι, κήπο, θέρμανση, ηλιακό, 
200m από την θάλασσα μέσα σε 
οικισμό. Τηλ.: 6956079843.

ΑΛΥΚΗ. Πωλούνται ανεξάρτητες 
ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ 100 τ.μ., 250μ. από 
το κέντρο της Αλυκής  100μ. από 
την παραλία. ΤΗΛ.:  6946704466

ΑΛΥΚΗ, πέτρινη βίλα 230τ.μ., ά-
νετοι χώροι, 4 υπνοδωμάτια, 3 
μπάνια, ανεξάρτητος ξενώνας, 
μεγάλη κουζίνα πλήρως εξο-
πλισμένη, βεράντες, καλοριφέρ, 
air condition, ειδική κατασκευή, 
κήπος 810τ.μ., πισίνα. 460.000€. 
Εκπτώσεις ή ευκολίες δεκτές. 
www.paroshomes.livadas.de  
Τηλ. 6932-28576

ΑΓΚΑΙΡΙΑ, οικία 109,03τ.μ., πε-
τρόκτιστη με την ποιο ωραία 
θέα του νησιού για απαιτητικούς. 
Μεγάλες βεράντες, πέργολες, 
bbq, κήπος φυτεμένος, γκαράζ, 
285.000€ Εκπτώσεις ή ευκολί-
ες δεκτές.  www.paroshomes.
livadas.de  Τηλ. 6932285768

ΝΑΟΥΣΑ, παραθαλάσσια μονο-
κατοικία 150 τ.μ. σε 2 επίπεδα 
μέσα στο χωριό με μοναδική θέα 
στον κόλπο της Νάουσας (χρει-
άζεται επισκευές). Τιμή: 600.000 
€ www.parosrealestate.gr (45 
χρόνια παρουσίας)  Στέλιος Θ. 
Μπιζάς: 6944-786500.

ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ - ΣΟΥΒΛΑΤΖΙΔΙ-
ΚΟ πωλείται, εν ενεργεία, πλήρως 
εξοπλισμένο, στην παραλία της 
Παροικίας. Τηλ.:6973438183

\

ΕΛΗΤΑΣ οικία 117τ.μ. 2 μεγάλες 
κρεβατοκάμαρες, και έναν ξενώ-
να, 4 μπάνια,  τζακούσι, σαλόνι, 
καλοριφέρ, πισίνα, βεράντες με 
πέργολες, ανεμπόδιστη θέα του 
λιμανιού και ηλιοβασιλέματος. 
320.000€. Εκπτώσεις ή ευκολί-
ες δεκτές. www.paroshomes.
livadas.de  Τηλ. 6932285768
 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ΚΑΚΑΠΕΤΡΑ, και-
νούργια πετρόχτιστη οικία 89τ.μ., 
καλοριφέρ, πάρκινγκ, κήπος, 
πέργολες. 155.000 € Εκπτώ-
σεις ή ευκολίες δεκτές. www.
paroshomes.livadas.de Τηλ. 
6932285768
ΑΘΗΝΑ - ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ, 
πωλείται διαμέρισμα 33τ.μ. ι-
σόγειο. Τηλ.: 22840 53510, 
6937150618.

 

ΚΑΛΑΜΑΥΚΑ, καινούρια πετρό-
χτιστη οικία 45τ.μ. θέα θαλάσσης, 
μεγάλες βεράντες, πέργολες, 
καλοριφέρ, κήπος 85.000€  Εκ-
πτώσεις ή ευκολίες δεκτές. 
www.paroshomes.livadas.de  
Τηλ. 6932285768

ΚΑΜΠΙ, οικία 70τ.μ. πετρό-
χτιστη, με κτήμα 1.366τ.μ., 
βεράντες, καλοριφέρ, ταράτσα, 
θέα, πέτρινη μάντρα. 138.000€ 
Εκπτώσεις ή ευκολίες δεκτές. 
www.paroshomes.livadas.de 
Τηλ. 6932-285768

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, οικί-
α 85τ.μ. πετρόχτιστη, με θέα την 
Αντίπαρο, 2 κρεβατοκάμαρες, 
σαλόνι, σκεπαστή βεράντα, κα-
λοριφέρ, μεγάλες βεράντες με 
πέργολες, κήπος περιφραγμένος. 
205.000€ Εκπτώσεις ή ευκολί-
ες δεκτές. www.paroshomes.
livadas.de Τηλ. 6932285768

ΕΛΗΤΑΣ, μονοκατοικία 238τ.μ., 
σε 2 επίπεδα, 4 κρεβατοκάμαρες, 
2 σαλόνια, 3 μπάνια, 2 σκεπα-
στές βεράντες, 200τ.μ. βεράντες 
με πέργολες και μαρμαρόστρωτη 
ταράτσα 120τ.μ. με κτιστά καθιστι-
κά, ανεμπόδιστη θέα του λιμανιού 
και ηλιοβασιλέματος. 620.000€ 
Εκπτώσεις ή ευκολίες δεκτές.   
www.paroshomes.livadas.de  
Τηλ. 6932285768.

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ  Άγιος Γεώργιος, 
οικίες πολυτελούς κατασκευής 
100 και 110 τ.μ. , με 2 ή 3 υπνο-
δωμάτια, με αυτόνομες πισίνες, 
σε ήσυχο σημείο με πολύ καλή 
θέα. Τιμές: 290.000 € εώς 330.000 
€      www.parosrealestate.gr    ( 
45 χρόνια παρουσίας ) Στέλιος  Θ.  
Μπιζάς: 6944-786500

ΓΛΥΣΙΔΙΑ, οικίες παραδοσιακής 
αρχιτεκτονικής 60, 65, 73 τ.μ., με 
αυτόνομους κήπους (εντός οικι-
σμού), σε επικλινές οικόπεδο με 
θέα στην Αντίπαρο. Τιμές: 160.000 
€, 180.000 €, 200.000 € www.
parosrealestate.gr (45 χρόνια 
παρουσίας) Στέλιος  Θ.  Μπιζάς: 
6944-786500. 
               
ΝΑΟΥΣΑ, πωλείται μεζονέ-
τα καινούργια 95τ.μ. εντός 
οικισμού σε προνομιούχα θέση, 
θέα στη θάλασσα και όχι ηχο-
ρύπανση, 2 δωμάτια, 2 μπάνια, 
σαλοκουζίνα, τζάκι, κλιματισμός, 
κεντρική θέρμανση και γκαράζ. 
Τηλ.: 6932534794 -6936351159.

ΑΘΗΝΑ – ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ, 
πωλούνται διαμερίσματα και-
νούργια 85τ.μ., 80τ.μ., 76τ.μ. 
και 60τ.μ. Επίσης σε ΝΕΑ-
ΠΟΛΗ & ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ, 2 

ADS

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 2 πρώτες δημοσιεύσεις.

w w w . p a r o s a d s . g r

Σε περίοδο οικονομικής κρίσης και 
παρά τις δυσκολίες που προκύπτουν, 
πάντα υπάρχουν ευκαιρίες έξυπνων 
επενδύσεων για όσους έχουν και θέ-
λουν να "τοποθετήσουν" κάποιο ποσό 
χρημάτων.
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ με τις ειδικές 
σελίδες που καθιερώνει θα προσπα-
θήσει να εξυπηρετήσει τους ενδιαφε-
ρόμενους.
Παράλληλα, έχει δημιουργηθεί και η 
αντίστοιχη ιστοσελίδα φιλοδοξώντας 
να καλύψει τις ανάγκες της κτηματα-
γοράς. Ψάχνοντας λοιπόν ίσως βρείτε 
κι εσείς τη δική σας "χρυσή ευκαιρία". 

Ν.Ρ. Λ.

ΣΠΙΤΙΑ ΣΤΟ ΦΑΡΑΓΓΑ
με φανταστική θέα!

Αφοί Ιωακειμίδη ΑΕΕ
www.paroshouses.eu

τηλ: 6942.985.111

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

→ Από 115 τμ2

→ Με ενδοδαπέδια θέρμανση
→ Πλήρως εξοπλισμένα



μαγαζιά 50τ.μ. Κατασκευαστική Εται-
ρία Αντιπαριώτης. Τηλ.: 210 5622980, 
6937394436. 

Κατασκευές, Αναπαλαιώσεις, Επί-
βλεψη, Διακόσμηση, REAL ESTATE. 
Περισσότερα Ακίνητα - Κατασκευές 
στο: www.scopas.gr ΤΗΛ.: 6977-
335656 - 22840 24731 

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ, Περιοχή Καλούδια, 
πωλούνται στα σχέδια, 2 αυτόνομες 
πέτρινες μονοκατοικίες, 56 τ.μ έκα-
στη, σε δικό τους οικόπεδο, εντός 
σχεδίου, 100 τ.μ και 115 τ.μ αντίστοι-
χα, βεράντα με πέργκολα, δεξαμενή 
νερού, παροχές, κ.λ.π. ΤΗΛ. 6946-
217831, 22840-61761

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ, ανακαινισμένη κατοι-
κία 85 τ.μ, σε ιστορικό σημείο του 
νησιού, κοντά στην κεντρικη πλατεί-
α, 2 επιπέδων, 2 υ/δ, 2 καθιστικά, 1 
μπάνιο, καταλληλο και για επαγγελ-
ματικη χρήση. ΤΙΜΗ 250.000 ευρώ. 
ΜΕΣΙΤΙΚΟ «ΚΑΛΙΜΠΕ» ΤΗΛ. 22840-
61761.

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ, παλαιά οικία 65 τ.μ, σε 
κεντρικό σημείο, 2 επιπέδων. ΤΙΜΗ 
85.000 ευρώ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ «ΚΑΛΙ-
ΜΠΕ» ΤΗΛ. 22840-61761

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ  ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ                                                                                                                   
 & ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ                            
ΑΜΠΕΛΑΣ, πωλούνται οικόπεδα 
1 στρέμματος το καθένα εντός σχε-
δίου, λίγα μέτρα από τη θάλασσα. 
Μεσιτικό Γραφείο «SPITI» Καραχά-
λιος Σταύρος. Τηλ.: 6937033316.

ΝΑΟΥΣΑ, πωλείται οικόπεδο 300τ.μ. 
με συντελεστή δόμηση 0,7.  Μεσιτικό 
Γραφείο «SPITI» Καραχάλιος Σταύ-
ρος. Τηλ.: 6937033316.

ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΚΩΣΤΟ, πωλείται 
οικόπεδο 4 στρεμμάτων, άρτιο και 
οικοδομήσιμο με θέα θάλασσα και 
έτοιμο έντυπο του Δασαρχείου. Με-
σιτικό Γραφείο «SPITI» Καραχάλιος 
Σταύρος. Τηλ.: 6937033316.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ - ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ, 
Οικόπεδο 4.000 τμ άρτιο οικοδο-
μήσιμο, πάνω σε δρόμο , και όλες 
τις παροχές , θεά θάλασσα. Τιμή: 
135.000 €. Μεσιτικό Λεοντής. Τηλ.: 
6944276444. 

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

ΝΑΟΥΣΑ, καταπληκτικό 
οικόπεδο 1.100τμ. εντός 
οικισμού, αμφιθεατρικό 
(χτίζει 700τμ.) ΑΚΙΝΗΤΑ   
ΠΑΡΟΥ  Τηλ: 22840 22070, 
210 8087501, 6972 700 100

ΛΕΥΚΕΣ   ΜΟΝΑΔΙΚΟ 
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΙΚΟ ΟΙΚΟ-
ΠΕΔΟ εντός οικισμού 
900τμ. με θέα θάλασσα και 
η Νάξος. ΑΚΙΝΗΤΑ   ΠΑ-
ΡΟΥ  Τηλ: 22840 22070, 210  

8087501, 6972 700 100

ΝΑΟΥΣΑ, πωλείται οικόπεδο 
300τ.μ., άρτιο, οικοδομήσιμο σε 
τιμή ευκαιρίας. Τηλ.: 22840 21826.

ΚΑΜΑΡΕΣ, πωλείται οικόπεδο 4 
στρεμμάτων με οικία 160τ.μ. Θέ-
α Παροικία και Νάουσα. Τηλ.: 
6972270749. 
                                                            
ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ, οικόπεδο εντός οικι-
σμού, εκτάσεως 125 τ.μ, χτίζει 150 
τ.μ, ΤΙΜΗ 110.000 ευρώ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ 
«ΚΑΛΙΜΠΕ» ΤΗΛ. 22840-61761

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, αγροτεμάχιο 5.300 τ.μ., 
ανάμεσα στις παραλίες ‘’Σουβλιά’’ 
και ‘’Παρασπόρο’’. Τιμή: 200.000 €. 
www.parosrealestate.gr (45 χρόνια 
παρουσίας) Στέλιος Θ.  Μπιζάς: 6944-
786500.

ΝΑΟΥΣΑ, αγροτεμάχιο 5.480 τ.μ. 
στην πλαγιά πριν την Αγία Κυρια-
κή, σε ήσυχη τοποθεσία με θέα 
στην Νάξο. Τιμή: 120.000 € www.
parosrealestate.gr (45 χρόνια 
παρουσίας) Στέλιος Θ. Μπιζάς: 6944-
786500. 

ΚΑΜΑΡΙ - ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ, αγρόκτημα 8 
περίπου στρ., σε ήσυχο μέρος, οικο-
δομήσιμο. Τιμή 120.000€ Ευκολίες, 
ανταλλαγές, έκπτωση στα μετρητά.  
Τηλ. 6932285768

ΠΑΡΟΣ, ΘΑΨΑΝΑ, ορεινό κτήμα 
(15 λεπτά από Παροικιά) 15.604τ.μ. 
με κατοικιά, αποθήκες και παλαιό 
μύλο (ημιτελή). 220 ελιές και πολ-
λά οπωροφόρα. Ηλεκτροδοτείται με 
φωτοβολταϊκά. Επιπλωμένο. Θέα. 
Τιμή 165.000€.  www.paroshomes.
livadas.de  Τηλ. 6932285768

ΚΑΜΑΡΙ - ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ, αγρόκτημα 
4.150τ.μ., σε ήσυχο μέρος, οικο-
δομήσιμο, μέσα στο πράσινο. Τιμή 
85.000€ Ευκολίες, ανταλλαγές, έκ-
πτωση στα μετρητά.  Τηλ. 6932285768

ΕΝΤΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, πωλείται 
οικόπεδο σε τιμή ευκαιρίας. Κα-
λή τοποθεσία. Τηλ.: 22840 21569, 
6977367790. 

ΛΕΥΚΕΣ (ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΔΡΟ-
ΜΟ), πωλείται οικόπεδο εντός 
σχεδίου 900m2 με 2 πηγάδια, νερό, 
φως, πολλά φρουτόδεντρα και παλιά 
κατοικία 35m2. Tηλ.: 6932319774. 

ΚΑΜΠΟΣ, οικόπεδα εντός οικισμού 
500 - 1.000 - 2.000 τ.μ. σε κεντρικό 
σημείο με Σ.Δ. 100 - 200 - 400 τ.μ. 
αντίστοιχα. Τιμές: 50.000 €, 100.000 
€, 200.000 €. www.parosrealestate.
gr (45 χρόνια παρουσίας) Στέλιος Θ. 
Μπιζάς: 6944-786500.

ΑΛΥΚΗ, παραθαλάσσιο αγροτεμάχιο 
4.000 τ.μ., δίπλα στην παραλία ‘’ Βο-

τσαλάκια‘’, με Σ.Δ. 400τ.μ. (τα 1.000 
τ.μ. είναι εντός οικισμού). www.
parosrealestate.gr (45 χρόνια 
παρουσίας) Στέλιος Θ. Μπιζάς: 6944-
786500.

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ Αγ. Γεώργιος, οικόπε-
δα των 1.000 τ.μ., εντός οικισμού με 
Σ.Δ. 400 τ.μ, σε διάφορα σημεία του 
οικισμού. Τιμές: από 60.000 € έως 
120.000 €  www.parosrealestate.
gr (45 χρόνια παρουσίας) Στέλιος  Θ.  
Μπιζάς: 6944-786500.   

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ, αγροτεμάχιο 4.500 τ.μ., 
αμφιθεατρικό, χτίζει 218 τ.μ., πανο-
ραμική θέα Πάρου, ΤΙΜΗ 400.000 
ευρώ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ «ΚΑΛΙΜΠΕ» ΤΗΛ. 
22840-61761

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ, αγροτεμάχιο 6.500 τ.μ., 
χτίζει 280 τ.μ., οριοθετείται από 3 δρό-
μους, απεριόριστη θέα στη θάλασσα. 
ΤΙΜΗ 600.000 ευρώ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ «ΚΑ-
ΛΙΜΠΕ» ΤΗΛ. 22840-61761

 ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ   ΑΚΙΝΗΤΩΝ -                                                    
 ΠΡΟΣΦΟΡΑ                              

ΑΛΥΚΗ, ενοικιάζεται παραθαλάσσιο 
σπίτι, πλήρως εξοπλισμένο, για κα-
λοκαιρινή σεζόν. Τηλ.: 22840 41485.
 
ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζονται δωμάτια 
με τον μήνα, μονόκλινα και δίκλινα, 
για όλο το χρόνο. Πλήρως εξοπλι-
σμένα. Τηλ.: 6936980095. 

ΠΛΗΣΙΟΝ ΦΑΡΑΓΓΑ, ενοικιάζεται 
δυάρι 35τ.μ. και τριάρι 50τ.μ. και-
νούργιο. Τηλ.: 6972077052. 

ΚΑΝΤΙΝΕΛΙΕΣ (2,5 ΧΛΜ ΑΠΟ ΝΑ-
ΟΥΣΑ),στην εξοχή, ενοικιάζεται από 
1/5 μέχρι 30/6 σπιτάκι, εξοπλισμένο. 
Τηλ.: 6973010699, 210 6426208.

ΣΤΗΝ ΑΚΤΗ ΤΟΥ ΔΡΥΟΥ, ενοικιάζε-
ται πολυτελές διαμέρισμα 75τ.μ. εντός 
μικρού συγκροτήματος, με κήπους, 
κουζίνα, παρκινγκ σε μαγευτική το-
ποθεσία, πλήρως εξοπλισμένο. Τηλ.: 
210 6426208, 6973010699.  

ΝΑΟΥΣΑ, ενοικιάζονται 3 επιπλω-
μένα διαμερίσματα, για καλοκαιρινή 
σεζόν. Τηλ.: 697735660

 ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ                                                          
ΑΝΤΡΑΣ ΑΠΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, ζητάει 
εργασία σε ξενοδοχείο ή εστιατόριο 
(έχει δίπλωμα οδήγησης για όλες τις 
κατηγορίες). Τηλ.: 6946355808.

ΑΝΤΡΑΣ ΑΠΟ ΙΤΑΛΙΑ, ζητεί εργασία 
σαν μάγειρας σε Ιταλικό ή σε Ελληνι-
κό εστιατόριο (μιλάει λίγα ελληνικά). 
Τηλ.: 6950481695.

ΚΥΡΙΑ ΑΠΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, (με χαρ-
τιά) ζητάει εργασία σαν μαγείρισσα 
ή σαν καμαριέρα. Τηλ.: 6951728202. 

ΚΥΡΙΟΣ ΑΠΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, ζητάει 
εργασία σαν οδηγός ή σαν σερβιτό-
ρος ή μπάρμαν. Τηλ.: 6995720748.

ΚΟΠΕΛΑ, αναλαμβάνει την φρο-
ντίδα κατοικίδιων, σίτιση, βόλτα, 
υγιεινή όταν εσείς απουσιάζεται. 
Τηλ.: 6934154808.

ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
παραδίδονται σε ενήλικες και παι-
διά. Προετοιμασία Celi 1-5 Diploma, 
κρατικό πιστοποιητικό. Τηλ.: 6974-
365805. 

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΖΗΤΗΣΗ  

ΥΠΑΛΛΗΛΟ, ζητά το Santorineos 
Travel, για πλήρη απασχόληση ή σε-
ζόν. Τηλ.: 22840 24245.

ΜΑΓΕΙΡΑ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ SPA, 
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, 
ζητά ξενοδοχείο Α’ κατηγορίας. Βιο-
γραφικά (με φωτογραφία) στο email: 
danosvasilis@hotmail.com, συστά-
σεις απαραίτητες. Τηλ.: 6945191585. 
Από 10:00 - 14:00

ΚΟΠΕΛΑ Ή ΚΥΡΙΑ, ζητείται για 
φύλαξη παιδιού από μέσα Απριλίου 
έως μέσα Οκτωβρίου. Για πρωινή 
έως 6ωρη απασχόληση και για 6 μέ-
ρες την εβδομάδα. Τηλ.: 6948204205. 

ΚΥΡΙΑ, ζητείται για φροντίδα ηλικιω-
μένης όλο το εικοσιτετράωρο. Τηλ.: 
6945053139.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ζητείται για ψητο-
πωλείο στην Αντίπαρο (Τυλιχτής/
ρια, σερβιτόρος/α, άτομο για 
delivery) Τηλ.: 6944751928.

ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ ζητούν τα καταστήματα 
καλλυντικών GALERIE DE BEAUTE 
για πλήρη απασχόληση. Απαραίτη-
τη η προϋπηρεσία στις πωλήσεις 
γενικά. Παρέχεται μισθός και μπό-
νους ανάλογα των προσόντων. Τηλ.:  
22840 22669. 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ζητά το ξενοδοχείο 
Ποσειδών στην Χρυσή Ακτή για 
τις παρακάτω ειδικότητες : καμα-
ριέρες, σερβιτόρους, μπάρμαν και 
αισθητικούς για το spa. Βιογραφικά 
στο τηλ.: 210 6232082, ή στο e-mail: 
posidon@otenet.gr 

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟ - ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΚΑΙ 
ΒΟΗΘΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΜΕ ΓΝΩ-
ΣΕΙΣ ΣΕΡΒΙΣ, ζητά το ξενοδοχείο 
“ΛΕΥΚΕΣ VILLAGE” για την περί-
οδο από Μάιο - Σεπτέμβριο. Τηλ.: 
6932753415. Φαξ βιογραφικών: 210 
6755019.

 ΔΙΑΦΟΡΑ                                                           
JCB,  πωλείται 4 χ 2 μοντέλο 82’ σε 
λειτουργία και σε καλή κατάσταση. 
Τηλ.: 6936142283.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙ-
Ο, πωλείται, 25 κιλών σε άριστη 
κατάσταση με την βάση του. Τηλ.:  

6970751200. 

ΤΡΕΧΑΝΤΗΡΙ, 7-10, ερασιτεχνι-
κό με μηχανή 30 HP LISTER. Τηλ.: 
22840 28129, 6974394887. 

ΒΑΡΚΑ ΚΟΤΟΥΛΑ, πωλείται, 530, 
ερασιτεχνική, μηχανή πετρελαίου 
IAMAΡ 20άρα. Τηλ.:6979787361.

ΜΗΧΑΝΑΚΙ HONDA SH 300i, 
4000 km, με σύστημα PG-M-Fi, 
+ABS, πωλείται. Τιμή: 3.500€ Τηλ.: 
6974059820.

NISSAN MURANO, V6, 4 X 4, πωλεί-
ται. Τηλ.: 6974059820.

ΣΚΑΦΟΣ ΚΑΜΠΙΝΑΤΟ, πωλεί-
ται, μήκος 8,40 με μηχανή 270 HP, 
VOLVO PENTA /εργάτης-GPS-VHF-
βυθόμετρο-ραδιοκασετόφωνο. Τιμή: 
15.000€. Δεκτός κάθε έλεγχος. Τηλ.: 
6974012006.

www.parosads.grΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
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Με την αιφνίδια αποχώρηση του προπονητή 
του ΑΟΠ στιγματίστηκε αυτό το 2ημερο που μας 
πέρασε. Ήταν μια απόφαση αποκλειστικά του 
προέδρου της ομάδας και σχολιάστηκε τόσο 
μέσα όσο και έξω από την ομάδα. Το αν έκα-
νε καλά θα κριθεί στο μέλλον, το σίγουρο εί-
ναι πως δεν ήταν και τόσο καλή η χρονιά για 
τον ΑΟΠ όπου μετά και από την ήττα στην Ίο τέ-
λειωσαν και οι λιγοστές ελπίδες για κάτι καλό 
στην συνεχεία των PLAYOFF. Δυστυχώς, άσχη-
μο ήταν και το αποτέλεσμα στη Σύρο και για την 
άλλη μας ομάδα τον Νηρέα, που αν και προ-
ηγήθηκε δεν κατάφερε να πάρει κάτι καλό σε 
αυτό το παιχνίδι και έχασε με 3-1. Ήταν η πρώ-
τη ήττα για την ομάδα του Νηρέα, αλλά ακόμα 

δεν έχει τελειώσει 
τίποτα. 

Α.Ο.Πάρου
Τους αιφνιδίασε όλους ο πρόεδρος της ομά-

δας. Έσκασε σαν βόμβα στα αποδυτήρια η λύση 
της συνεργασίας τους με τον προπονητή Μακη 
Πουλο. Δεν το περίμεναν πολλοί και μέσα στα 
PLAYOFF ότι θα ερχόταν  έτσι το τέλος από τις 
δυο μεριές, αλλά όλοι πιστεύουν ότι οι δυο ήτ-
τες στους μικρούς από τη Μύκονο και η ήττα 
στην Ίο έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην απόφα-
ση του προέδρου του ΑΟΠ. Νέος προπονητής 
αναλαμβάνει ο επί χρόνια ποδοσφαίρισης της 
ομάδας Άρης Λάπι.

Στα αγωνιστηκά τώρα, η ομάδα του ΑΟΠ πήγε 
στην Ίο μόνο για τη νίκη με στόχο να διατηρήσει 
τις ελπίδες της για κάτι καλό στη συνέχεια του 

ομίλου, αλλά δυστυχώς δεν τα κατά-
φερε και γνώρισε την ήττα με σκορ 
2-1. 

Σίγουρα ο ΑΟΠ ήταν εμφανώς κα-
λύτερος από την αντίπαλη ομάδα, 
πίεσε από την αρχή και ευτύχισε να 
προηγηθεί στο σκορ με μια «φωτο-
βολίδα» του Μπάλκα, αλλά οι γη-
πεδούχοι απάντησαν άμεσα 5 λε-
πτά αργότερα (με αμφισβητούμε-
νο γκολ, για το εάν η μπάλα πέρα-
σε την γραμμή), για να κλείσουν το 
ημίχρονο οι 2 ομάδες ισόπαλες με 
1-1. Με το ξεκίνημα της συνάντησης 
η ομάδα μας έδειξε τις προθέσεις 
της και με το καλημέρα κέρδισε πέ-
ναλτι μετά από ωραία ενέργεια του 
Αρκουλή. (Διαμαρτυρήθηκαν έντονα 
οι γηπεδούχοι, αλλά η επικαλαμίδα 
έλεγε την αλήθεια γιατί είχε σπάσει).
Την εκτέλεση ανέλαβε ο αρχηγός 
της ομάδας Λάπι, που έστειλε τον 
τερματοφύλακα δεξιά, αλλά δυστυ-
χώς την μπάλα στο αριστερό δοκά-
ρι και στην επαναφορά δεν κατάφε-
ρε να σκοράρει. Η πίεση ήταν ασφυ-

κτική και τα δοκάρια στέρησαν το γκολ(2 παρα-
καλώ) και επειδή με τον ΑΟΠ φέτος το έχου-
με δει το έργο πολλές φορές, στο 5΄ τον καθυ-
στερήσεων σε μια αντεπίθεση η ομάδα της Ίου 
κατάφερε να διπλασιάσει τα τέρματά της και να 
πετύχει την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα . 

Νηρέας
Το παιχνίδι άρχισε ονειρικά για την ομάδα 

του Νηρέα και μόλις στο 11΄ λεπτό της συνά-
ντησης ο Μοστράτος «πάγωσε» τους Συριανούς 
και έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα μας. Δυ-
στυχώς όμως, στην επόμενη φάση η τύχη γύ-
ρισε την πλάτη στην ομάδα του Νηρέα και με 
μια σέντρα σουτ από τα πλάγια η μπάλα κατέλη-
ξε στα δίχτυα του Παπαδάκη κάνοντας το 1-1. 
Αυτό έμελλε να είναι και το αποτέλεσμα του 
ημιχρόνου με τις δυο ομάδες να δημιουργούν 
φάσεις χωρίς αποτέλεσμα. Στην επανάληψη, η 
αρχή ήταν εφιαλτική για την ομάδα μας, αφού 
με το ξεκίνημα η ομάδα της Σύρου κέρδισε πέ-
ναλτι και ο Πρίντεζης πλασάροντας σωστά έδω-
σε το προβάδισμα στην ομάδα του με 2-1. Σαν 
να μην έφτανε αυτό ήρθε  στο 56΄ ο Παπιτσής 
(από θέση οφσάιντ) να πλασάρει  και να κάνει 
το 3-1. Ο Νηρέας προσπάθησε, αλλά δυστυχώς 
το παιχνίδι φαινόταν ότι δεν θα χάνονταν από 
τους Συριανούς όπου όποτε χρειάστηκαν είχαν 
και τη διαιτησία με το μέρος τους. 

Μαρπησσαϊκός
Δυστυχώς, το 2ημερο που μας πέρασε δεν 

ήταν καλό ούτε και για την ομάδα του Μαρπησ-
σαϊκού, που ήρθε ισόπαλη με 1-1 με τον Παν-
θηραϊκό και πλέον θα παίξει με την αναγέννηση 
για την παραμονή του στην κατηγορία. Η ομά-
δα μας τα έδωσε όλα στο γήπεδο και μαζί με 
τη συμπαράσταση του κόσμου άγγιξε τη μεγάλη 
πρόκριση, αφού στις καθυστερήσεις του α΄ ημι-
χρόνου ο Παντελαίος με κοντινή προβολή έκα-
νε το 1-0. Η ομάδα το πίστεψε, αλλά δυστυχώς 
στην επανάληψη η ισοφάριση ήταν «μαχαιριά» 
για τον Μαρπησσαϊκό και δεν μπόρεσε να αντι-
δράσει.

Όμιλος των "6"
Ομάδα Βαθμολ.  Αγώνες Γκολ

Άνω Σύρος 11 5 11-04

Πανναξιακός 10 5 09-06

ΑΜΕΣ Νηρέας 10 5 10-10

Αστέρας Κορθίου 8 5 08-06

Α.Ο.Πάρου 3 5 06-08

Α.Σ.Ιου 3 5 03-13

5η Αγωνιστική

Άνω Σύρος ΑΜΕΣ Νηρέας 3-1

Πανναξιακός Αστέρας Κορθίου 1-0

Α.Σ.Ιου Α.Ο.Πάρου 2-1

Επόμενη Αγωνιστική (6η)

ΑΜΕΣ Νηρέας Α.Ο.Πάρου

Αστέρας Κορθίου Α.Σ.Ιου

Άνω Σύρος Πανναξιακός

Αγ. Απόστολοι, Νάουσα
τηλ.: 22840 53555

Στυλό
Αναπτήρες
Easy-post

Πάντα, δίπλα στον πελάτη...

Εκτυπώστε σήµερα το λογότυπο

της εταιρίας σας και...

κάντε τους πελάτες σας

να σας θυµούνται κάθε µέρα!

Τέλος ο Μάκης Πούλος Νέο Δ.Σ. 
στον Ωλίαρο

Την  Παρασκευή  16/04 διε-
νεργήθηκαν εκλογές για την 
ανάδειξη του νέου Δ.Σ. του 
Ν.Ο.Α. ΜΕΑΣ ΩΛΙΑΡΟΣ, το 
οποίο έχει ως εξής: • Φαρού-
πος Αναστάσιος   -    πρόε-
δρος • Φαρούπος   Ιωάννης      
-    αντιπρόεδρος • Τριαντάφυλ-
λος  Ιωάννης  - Γραμματέας • 
Καλογύρου Μπέτυ    -   ταμίας 
• Σκούρτης Σωτήριος - γραμμα-
τέας  β’ • Κεμετζόπουλος Αθα-
νάσιος  -ταμίας β’ • Παλαιολό-
γος Δαμιανός  - μέλος • Μαρίνα 
Σωτήριος  - μέλος • Κεμπετζο-
πούλου Μαρία  - μέλος. 

Ανακοίνωση 
Μ.Ο.Π.

Ο Μοτοσυκλετικός Όμιλος Πά-
ρου, παρατήρησε τελευταία κά-
ποιες συγκεντρώσεις νεαρών 
κυρίως αναβατών, με μοτοσικλέ-
τες και ποδήλατα να περιφέρο-
νται μη επιδεικνύοντας ορθή συ-
μπεριφορά (ελεύθερες εξατμί-
σεις, σούζες, φωνές, κτλ).

Είμαστε κάθετα αντίθετοι με 
τέτοιες πρακτικές διότι είναι 
πέρα και έξω από κάθε μοτοσυ-
κλετιστικό ιδεώδες και πλήττουν 
σοβαρά την κοινή γνώμη απένα-
ντί μας. Ευελπιστούμε, ότι οι νε-
αροί θα συνειδητοποιήσουν άμε-
σα τη σοβαρότητα τέτοιων λαν-
θασμένων πρακτικών. 
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• Περιλαµβάνονται πατζούρια από κόντρα πλακέ θαλάσσης
• Inox µεντεσέδες

• Διπλά τζάµια L.E. και πόµολα

Δρύινα κουφώµατα
σε απίστευτα χαµηλές τιµές!

Επειδή το καλύτερο... δεν είναι απ
αραίτη

το να
 κοσ

τίζε
ι κα

ι µι
α π
ερι
ουσ

ία!

• Παράξενα 
πράγματα 
συμβαίνουν 
στο Δημο-
τικό Συμ-
βούλιο το 
τελευταίο 
διάστημα. 
» Ομόφω-

να αποφασίστηκε να γίνει ο απολογισμός του 
Δημοτικού Συμβουλίοου για τη χρονιά που μας 
πέρασε. Άκου ομόφωνα…
Καλά τίποτα δεν έμαθε ο Βλαχογιάννης από 
την υποψήφια «ΕΓΩ»; Δεν έμαθε ότι δεν χρειά-
ζονται συλλογικές αποφάσεις και τέτοιες αηδί-
ες. ΕΓΩ αποφασίζω, ΕΓΩ απολογούμαι, ΕΓΩ… 
ΕΓΩ… ΕΓΩ…
» Και ξαφνικά μετά τριάμισι χρόνια σιωπής, 
αποφάσισε να μιλήσει ο Καρατζάς και είχε 
άποψη για κάθε θέμα. Ο λαός λέει: «Κάλλιο 

αργά, παρά ποτέ». Είναι σαφείς απ’ ότι φαίνε-
ται, οι οδηγίες από την κυρία «ΕΓΩ» προς τον 
Γιώργο. Να περιμένουμε άραγε ν’ αρχίσει να 
εμφανίζεται και το άλλο «πουλέν», που απέχει 
εδώ και πολύ καιρό;

• Είχαν καλεστεί όλοι, οι υποψήφιοι και οι 
...ίσως υποψήφιοι, για να παραστούν στην ημε-
ρίδα για το μέλλον της Πάρου. Κάποιοι δεν τόλ-
μησαν να παραβρεθούν.
Δεν έχουν άποψη; Δεν αντέχουν τη σύγκριση ή 
το «ΕΓΩ» είναι πιο πάνω από όλα και πάνω από 
το καλό του τόπου;

• Πρώτη φορά σε μια εκδήλωση παραβρέθη-
καν εκπρόσωποι από όλα τα κόμματα για να 
συζητήσουν για ένα τόσο σοβαρό θέμα όπως 
είναι η διοικητική μεταρρύθμιση με τον «Καλ-
λικράτη». Σ’ ένα σημείο συμφώνησαν όλοι: ότι 
οι καιροί είναι πολύ δύσκολοι και χρειάζεται 

συνεργασία και συστράτευση. Ο κάθε εκπρό-
σωπος κόμματος είχε διαφορετική προσέγγιση 
της αναγκαιότητας για συνεργασία. 
Φυσικά, δεν έχει θέση σ’ αυτή τη λογική της 
συστράτευσης και της συνεργασίας, η αντίλη-
ψη του «ΕΓΩ». Άρα, είναι φυσικό επακόλου-
θο να μην τολμήσει να παραστεί η υποψήφια 
του «ΕΓΩ».

•  Σωκράτης Ξυνίδης Γραμματέας του Εθνικού 
Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ: 
«Το τελευταίο διάστημα παρουσιάζονται φαινό-
μενα δημιουργίας προκατασκευασμένων δή-
θεν «αυθόρμητων» αυτοδιοικητικών «πρωτο-
βουλιών...»
«Οι πρωταγωνιστές τέτοιων φαινομένων δεν 
αποκτούν πλεονέκτημα. Ενδεχομένως θέτουν 
το ενδιαφέρον τους για την έκφραση υποστή-
ριξής τους από το κίνημα σε δυσμενέστερη 

θέση».
Γρηγορία Πρωτολάτη, Υποψήφια Δήμαρχος 
Πάρου: "ΕΓΩ έχω καταθέσει την κομματική 
μου ταυτότητα. Δεν με ενδιαφέρει τι λένε τα 
κόμματα. ΕΓΩ θα προχωρήσω μόνη μου…
ΕΓΩ είμαι το παν."

•  Δεν είναι τυχαίο, ότι την 21η Απριλίου επέ-
λεξε να μας απαντήσει ο «γνωστός άγνωστος» 
και με προβοκατόρικο ερασιτεχνικό τρόπο, να 
προσπαθήσει να εμπλέξει τον Εμποροεπαγ-
γελματικό Σύλλογο σε πολιτική αντιπαράθεση.
Το παρακράτος της Χρυσής Αυγής, που επι-
τέθηκε σε Αφρικανούς πλανόδιους, το χρώμα 
του δέρματος έβλεπε και τίποτα άλλο.
Ο ρατσισμός όσο και να θέλουμε δεν μπορεί να 
καλυφθεί με κορώνα τάχα νομιμότητας! 

Τέσσερις είναι προς το παρόν οι άνθρωποι 
που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για τις εκλογές 
του Νοεμβρίου, σε μια Αντίπαρο που δεν ξε-
περνά τους 1000 κατοίκους. Γνωρίζουν βέ-
βαια, ότι είναι δύσκολο να βρεθούν άνθρω-
ποι για να στελεχώσουν τέσσερα ψηφοδέλτια, 
πιστεύουν όμως όλοι, ότι στην πορεία, θα μεί-
νουν μόνο δύο. Για ενιαίο ψηφοδέλτιο υπάρ-
χουν , επιφυλάξεις, ενώ ορισμένοι διαφω-
νούν, όλοι τους όμως συμφωνούν με το σχέ-
διο «Καλλικράτης», αρκεί η εφαρμογή του να 
συνοδεύεται και από τους ανάλογους πόρους. 

Οι υποψήφιοι κ.κ. Ν. Μαριάνος, Αντ. Πατέ-
λης και Χρ. Καραγιαννιώτης, στους οποίους 
απευθύνθηκε η ΦτΠ απάντησαν σε ερωτή-
σεις, πλην του κ. Γ. Λεβεντάκη.

Ν. Μαριάνος
Τι γνώμη έχετε για τον Καλλικράτη;
Είναι σχεδόν καθολικά αποδεκτή η άποψη 

ότι είναι επιτακτική η ανάγκη για ριζική δο-
μική αλλαγή 
του τρόπου με 
τον οποίο λει-
τουργεί σήμε-
ρα η Κεντρική 
Δ ι ο ί κ η σ η , 
αλλά και η 
Αυτοδιοίκηση 
στη χώρα μας. Τα κύρια χαρακτηριστικά είναι 
η γραφειοκρατία, η αδιαφάνεια, η πλημμελής 
εξυπηρέτηση του πολίτη και το μεγάλο κόστος 
λειτουργίας που επιβαρύνει τον Έλληνα φο-
ρολογούμενο. Το Πρόγραμμα «Καλλικράτης» 
φιλοδοξεί να φέρει τη μεγάλη Διοικητική αλ-
λαγή στην Ελλάδα, με στόχο την αποτελεσμα-
τική διευθέτηση των τοπικών προβλημάτων, 
την ανάπτυξη και τη συμβολή στον περιορισμό 
του δημοσιονομικού ελλείμματος. Επομένως 
η άποψή μου είναι ότι ο «Καλλικράτης» βρί-

σκεται στη 
σωστή κα-
τεύθυνση 
και ελπίζω 
ότι η νέα 
Διοικητική 

δομή της χώρας θα επιτύχει τους στόχους 
της.

Νομίζετε ότι είναι εφικτό να δημιουργηθεί 
ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο στην Αντίπαρο;

Θα ήταν ευχής έργο οι επόμενες δημοτι-
κές εκλογές στην Αντίπαρο να γίνουν με Ε-
νιαίο ψηφοδέλτιο. Αυτό θα εξασφάλιζε και 
την Ενότητα που τόσο χρειάζεται το νησί μας. 
Νομίζω όμως ότι αυτό θα είναι εξαιρετικά δύ-
σκολο έως  αδύνατο, γιατί πιστεύω ότι δεν θα 
μπορέσει να επιτευχθεί συμφωνία στο ποιος 
θα είναι ο επικεφαλής του ψηφοδελτίου.

Νομίζετε ότι θα υπάρξει πρόβλημα στην ε-
ξεύρεση συμβούλων;

Σύμφωνα με όσα ακούμε στην μικρή κοι-
νωνία μας, υπάρχουν μέχρι σήμερα 4-5 άτο-
μα που έχουν εκφράσει τη διάθεση τους, επί-
σημα η ανεπίσημα, να θέσουν υποψηφιότητα 
ως Δήμαρχοι. Είναι βέβαιο ότι θα αντιμετωπί-
σουν σοβαρό πρόβλημα κατάρτισης συνδυα-
σμού, αφού το δυναμικό που θέλει να ασχο-
ληθεί με τα κοινά είναι περιορισμένο και κατά 
την άποψη μου, επαρκεί με μεγάλη δυσκολί-
α για δυο το πολύ συνδυασμούς. Έχουμε λοι-
πόν μακρύ δρόμο μέχρι τις 14 Νοεμβρίου και 
αρκετοί από τους «υποψήφιους» θα εγκατα-
λείψουν αναγκαστικά την προσπάθεια.

Χρ. Καραγιαννιώτης
Αισθάνομαι δεσμευμένος απέναντι στην ε-

πιτροπή και στο χωριό να μην εκδηλώσω α-
κόμη επίσημα τις προθέσεις μου. Εάν η επι-
τροπή για το αυτοδιοίκητο της Αντιπάρου, της 
οποίας είμαι μέλος, δεν ολοκληρώσει τις ερ-
γασίες της έτσι όμορφα όπως ξεκίνησε και 
αυτό θα γίνει με την επίσημη ανακοίνωση του 
«Καλλικράτη», δεν έχω να δηλώσω κάτι.  

Η άποψή σας για τον Καλλικράτη;
Θεωρώ ότι το σχέδιο είναι εξαιρετικά φι-

λόδοξο. Στις 
παρούσες βέ-
βαια συνθή-
κες με την οι-
κονομική δυ-
σπραγία της 
χώρας, θέ-
λει πολύ «ψυ-
χή» και δύναμη για να το προχωρήσει η Κυ-
βέρνηση. Αυτό βέβαια, τιμά τον υπουργό που 
προσπαθεί να τηρήσει τις δεσμεύσεις του. Το 
πρόβλημα που νομίζω ότι θα υπάρξει (μακά-
ρι να κάνω λάθος), είναι το οικονομικό πακέ-
το που θα συνοδεύει την αποδέσμευση πό-
ρων από την κεντρική εξουσία προς την Το-
πική Αυτοδιοίκηση. Γιατί, όποιος έχει μελετή-
σει τον «Καλλικράτη», θα διαπίστωσε ότι ου-
σιαστικά έχουμε μετατροπή των Δήμων σε μι-
κρές κυβερνήσεις. Κάτω από αυτές τις συν-
θήκες οδηγούνται προς τις Τοπικές Αυτοδι-
οικήσεις Α΄ βαθμού, εξαιρετικά σοβαρές και 
πολλές αρμοδιότητες, που αν δεν συνοδεύο-
νται από τους ανάλογους πόρους και το ανά-
λογο προσωπικό, θα οδηγήσουν τους Δήμους 
που θα προκύψουν από τον «Καλλικράτη» σε 
ένα δρόμο εξαιρετικά δύσκολο. Αυτό είναι η 
αγωνία μου, όπως και η ανάγκη για πολιτικό 
προσωπικό. Υπάρχει πρόβλημα σοβαρό. Πως 
πάμε στους Δήμους Κυβερνεία; Γιατί όλοι έ-
χουν την καλή πρόθεση να προσφέρουν, αλ-
λά δεν γνωρίζω πόσοι από αυτούς έχουν και 
τις προϋποθέσεις ν’ αντιμετωπίσουν αυτή την 
κατάσταση. Αυτό βέβαια, είναι κάτι που δεν α-
φορά την Κυβέρνηση, αλλά εμάς. Πόσο έτοι-
μοι είμαστε για ν’ αντιμετωπίσουμε την πρό-
κληση;

Ένα άλλο ζήτημα, σε σχέση με τον «Καλλι-
κράτη», είναι η προσπάθεια, όχι να συρρικνώ-
σουμε, αλλά να συνενώσουμε πολλούς δια-
φορετικούς κόσμους, όπως είναι το κάθε νη-
σί μας. Αυτό φοβούμαι μήπως μας φέρει α-
ντιμέτωπους με νέα προβλήματα, όχι κατ’ α-
νάγκη τοπικιστικού χαρακτήρα, αλλά ιδιοσυ-
γκρασίας των πληθυσμών που καλούνται να 
διαβιώσουν και να πάρουν μαζί αποφάσεις 

για το μέλλον τους. Και εδώ μπαίνει ένα ακό-
μη ζήτημα. Πόσο κοινό είναι το μέλλον μας, 
στις συνθήκες της παγκοσμιοποίησης; Κάτω 
από το γενικό όρο «κοινό καλό» υπάρχουν δι-
αφορετικές επιδιώξεις, προβλήματα και λύ-
σεις. Δεν επιχειρώ πάντως να μειώσω την 
προσπάθεια, αντίθετα προσπαθώ να μπω σε 
μια διαδικασία και να βάλω και συμπολίτες, 
αλλά και αντιπάλους, για το πώς πρέπει ν’ α-
ντιμετωπιστεί ο «Καλλικράτης» για να πάμε σε 
σωστή κατεύθυνση. 

Αντ. Πατέλης
Ακούγονται τέσσερα ονόματα για υποψηφι-

ότητα;
Μέσα σ’ αυτά είμαι κι’ εγώ. 
Οι κάτοικοι ή τουλάχιστον όσοι ψηφίζουν 

δεν φτάνουν τους 1000, θα μπορέσουν να 
βρουν ανθρώπους να διαμορφώσουν ψηφο-
δέλτιο;

Θα μειωθεί το 
ποσοστό. Έως τις 
εκλογές δεν θα 
είναι τέσσερις και 
δεν αποκλείεται να 
είμαι κι’ εγώ σ’ αυ-
τούς που θ’ απο-
χωρήσουν. Από κει 
και πέρα, όποιος 
έχει τη δύναμη 
μπορεί να διαμορ-
φώσει το ψηφοδέλτιό του. Εάν δεν σε θέλει 
το χωριό, παπάς δεν γίνεσαι. 

Θα μπορούσατε να συμμετάσχετε σε κοινό 
ψηφοδέλτιο;

Δεν νομίζω.
Η άποψή σας για τον «Καλλικράτη;
Συμφωνώ με το Σχέδιο «Καλλικράτης», αλ-

λά εκείνο που θα δώσει δυνατότητες για την 
εφαρμογή του είναι τα χρήματα. Αυτό είναι το 
ερώτημα. Θα υπάρχουν χρήματα για να οργα-
νωθούν οι Δήμοι;

Σε περίπτωση συνένωσης;
Όχι, είμαι υπέρ της αυτονομίας της Αντιπά-

ρου.

Δημοτικές εκλογές στην Αντίπαρο

Ενιαίο: Ευχή, αλλά δεν…


