
Σκέψου τον πλανήτη σου...
ανακύκλωσε “τη ΦΩΝΗ σου”
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67
ΧΡΟΝΙΑ

Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2010  •  Φύλλο 124  •  www.fonitisparou.gr  •  Έτος 65ο • Νέα Περίοδος • Έτος Ίδρυσης 1945

Υπάρχουν νέοι άν-
θρωποι, ξεκούραστοι 
πολιτικά και με όρεξη 
για δουλειά,. Άνθρω-
ποι που στηρίζουν, αλλά 
και θα στελεχώσουν 
το συνδυασμό «Η Πά-
ρος μας Ενώνει», του 
υποψήφιου Δημάρχου 
Πάρου Ηλ. Κουντρο-
μιχάλη. Υπάρχει όρα-
μα, πρόγραμμα και κα-
ταμερισμός αρμοδιο-
τήτων, ανάλογα με τις 
γνώσεις και την εμπει-
ρία του καθένα που με-
τέχει στον αγώνα για τη 
διεκδίκηση του Δήμου. 
Για όλα αυτά, μιλάει ο 
κ. Κουντομιχάλης στη συνέντευξή του στη ΦτΠ, ξε-
καθαρίζοντας, ότι τόσο ο ίδιος όσο και οι συνεργάτες 
του, λειτουργούν έξω από μικροπολιτικές και λαϊκί-
στικες αντιλήψεις.  

Έχετε επιτελείο υποστηρικτών;
Όταν λέτε για επιτελείο υποστηρικτών, δεν γνω-

ρίζω ακριβώς τι εννοείτε; Εάν εννοείτε ανθρώπους 
στην κοινωνία που στηρίζουν την υποψηφιότητά μου, 
σας απαντώ ότι εάν δεν υπήρχε τέτοια στήριξη, δεν 

θα προχωρούσα σε 
τέτοια κίνηση. Εάν 
εννοείτε, η στήρι-
ξη αυτή να έχει ή 
να πρόκειται να εκ-
φραστεί με μια ανα-
κοίνωση υπογρα-
φών προκειμένου 
να προσπαθήσω να 
πείσω τον κόσμο ότι 
έχω υποστηρικτές, 
τότε σας απαντώ 
ότι όχι, δεν πρό-
κειται να μπω σε 
μια τέτοια διαδικα-
σία φτηνού επικοι-
νωνιακού αποτελέ-
σματος, διότι το πιο 
εύκολο πράγμα για 

έναν υποψήφιο είναι να εξασφαλίσει διακόσιες -τρια-
κόσιες υπογραφές, από φίλους και υποστηρικτές και 
αμέσως όμως να δημιουργηθεί το εύλογο ερώτημα: 
«οι υπόλοιπες χιλιάδες κόσμος δεν με στηρίζουν;».

Υπάρχει βέβαια ένα επιτελείο στενών συνεργατών, 
οι οποίοι εργάζονται εντατικά για την αποτύπωση των 
προτάσεών και των ιδεών μας, ώστε να ολοκληρωθεί 
η κατάρτιση του προγράμματός μας και να γίνει γνω-
στό στον Παριανό κόσμο.                                  συνέχεια σελ. 5

στην ΠΑΡΟ! Αναχώρηση με το “Highspeed” 
επιστροφή με το “Νήσος Ρόδος”! (ή αντίστροφα)

Η προσφορά ισχύει στην Οικονομική θέση για αναχώρηση με το “Νήσος Ρόδος” και επιστροφή με “Highspeed” ή για αναχώρηση με “Highspeed” και επιστροφή με το “Νήσος Ρόδος”. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό θέσεων με ταυτόχρονη 
κράτηση και έκδοση εισιτηρίου. Τα εισιτήρια αυτά δεν ακυρώνονται, δεν επιστρέφεται ο ναύλος και ισχύουν μόνο για το ταξίδι που εκδίδονται. Η προσφορά για το ΙΧ ισχύει μαζί με τουλάχιστον ένα εισιτήριο προσφοράς επιβάτη.
Για κρατήσεις απευθυνθείτε στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στην HELLENIC SEAWAYS: Άστιγγος 6, Πλατεία Καραϊσκάκη, 185 31 Πειραιάς | τηλ.: 210 4199000, fax: 210 4117900 | www.hsw.gr

Πήγαινε - Έλα 128 €και 1 ΙΧ

1 ενήλικας επιβάτης, 
σε Super Oικονομική 
Θέση Πήγαινε - Έλα 69 €
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Νέοι άνθρωποι 
Νέες ιδέες

«Η ΠΑΡΟΣ ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ» - Ηλίας Κουντρομιχάλης

ΕΤΟΙΜΟΣ Ο ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΥΡΗΝΑΣ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Π. Ρήγας: «Σημαντικό το 
βάρος των ευθυνών»

Τη θέση του υφυπουργού 
Περιφερειακής Ανάπτυξης 
και Ανταγωνιστικότητας, κα-
τέχει μετά το νέο Κυβερνη-
τικό ανασχηματισμό, ο βου-
λευτής Κυκλάδως Π. Ρήγας 
και οι τομείς που αναλαμβά-
νει είναι βαρύνουσας σημα-
σίας.                  συνέχεια σελ. 7

Ενιαία Κίνηση Πολιτών
- Ενότητα για το Μέλλον

ΕΓΩ - Εμείς
     ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡχΟΣ Ο χΡ. ΒΛΑχΟΓΙΑΝΝΗΣ

Υ π ε ρ β α ί ν ο ν τ α ς 
τα κατεστημένα 
στερεότυπα των 
α υ τ ο δ ι ο ι κ η τ ι κ ώ ν 
διαδικασιών του 
αυτοπροσδιορισμού 
των υποψηφίων Δη-
μάρχων και εισάγο-
ντας νέα ήθη, αυτά 
της συλλογικότητας 
και της συνεργασί-
ας, ολοκληρώθηκε 
η επιλογή του επικεφαλής της Ενιαίας Κίνησης Πο-
λιτών – Ενότητα για το Μέλλον, Χρ. Βλαχογιάννη.

Με πρωτόγνωρες δημοκρατικές διαδικασίες, ενο-
ποίησαν τις ανησυχίες τους, ενοποίησαν τις δυνάμεις 
τους και τέλος, ενοποίησαν συμβολικά, το όνομα της 
παράταξης, για μια πιο δυναμική, όπως δήλωσαν, πο-
ρεία της Πάρου προς το μέλλον.                 συνέχεια σελ.12
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ΑΙΡΕΤΙΚΑ 
του Χρίστου Γεωργούση

Εβδομ αδι α ί α  π ολ ιτ ι κή  εφ η μ ερίδ α  Πάρο υ -Αν τ ιπ άρο υ

Έτος 65ο, Νέα Περίοδος, Έτος ίδρυσης 1945
Κωδικός Εντύπου 3233, Αριθμ. φύλλου: 124

Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος
Ιδιοκτήτης/ Εκδότης/ Διευθυντής:
Ν. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ - ΛΑΟΥΤΑΡΗΣ
Αρχισυνταξία: Μαρία Δουλγέρη
Αθλητικό ρεπορτάζ: Νίκος Σαρρής
Εμπορικό τμήμα - Διαφήμιση: Έλλη Ραγκούση
Σχεδιασμός - Σελιδοποίηση: Μαριλένα Γαβριήλ

Εκτύπωση: 

Αγ. Απόστολοι Νάουσας,
Πάρος T.K. 84 401
τηλ: 22840 53555
fax: 22840 53055
E-mail: foni@typoparos.gr
website: www.fonitisparou.gr

ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Καραγιώργος Αθανάσιος 
(περιφερειακός), Μπιζά Ελένη 
(Αναγέννηση), Ρούσσος Νικόλαος (In-
ternews), Σ/Μ Ατλάντικ (περιφερειακός), 
Σ/Μ Σιρόκο, Αρτοποιείο Αλιπράντη, 
Αρτόπολις, Πρατήριο άρτου Αλιπράντη, 
Κάβα Τάσσος, Πρακτορείο ταξιδίων 
Πώλος Tours, Γενική Ταχυδρομική, ACS, 
Avant Travel, View cafe, Οπωροπωλείο 
Αλιπράντη, Καφέ Δωδώνη, Καφέ Λάζος 
(εφορία), Γιάννης Ρούσσος Audiophile, 
βιβλιοπωλείο Πολύχρωμο, Περίπτερο 
ΟΤΕ, Πρακτορείο ΠΡΟΠΟ Αρσένης Σαρρής, 
Καπούτσος (πλ. Ταξιαρχών), Bioshop - 
Αλιπράντης Απ.
ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ: Τυπογραφείο, φούρνος 
Ραγκούση
ΝΑΟΥΣΑ: Σαραντινού Μαργαρίτα, 
Αριανούτσου Ιωάννα «Σαΐτα», Σ/Μ 
Ευρωαγορά, Σ/Μ Σπυριδούλα. Αρτοποιείο 
Μαργαρίτη, Αρτοποιείο Μπατίστα, 
Αρτοποιείο Τσουνάκη, Smart comput-
ers Σκιαδάς, Μπαρμπαρίγου Ευαγγελία 
χρωματοπωλείο, Erkyna Travel, κατάστημα 
Γερμανός
ΥΣΤΕΡΝΙ: Ξυλόφουρνος
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ: Αρτοποιείο η Παράδοση, 
Σ/Μ Ανδρέας Καβάλης
ΜΑΡΜΑΡΑ: Φούρνος χ. Ζουμή
ΜΑΡΠΗΣΣΑ: βιβλιοπωλείο Καλημέρα, 
Ζαχαροπλαστείο Νικήτας, Σ/Μ 
Μαρινόπουλος, ΑΒ SHOP&GO. 
ΛΟΓΑΡΑΣ: Σ/Μ Μελανίτης
ΔΡΥΟΣ: Σ/Μ Ανουσάκης
ΑΛΥΚΗ: Σ/Μ Proton, περίπτερο Ιωάννη 
χανιώτη, περίπτερο Βρεττού Νικολάου, 
Παραδοσιακός 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 
Μαριάνος, περίπτερο Ιάκωβου Μαριάνου
Αν δεν βρίσκετε την εφημερίδα στα 
προκαθορισμένα σημεία, καλέστε μας στο 
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ, τηλ. 22840 53555.

Φεουδαρχίες, συντεχνίες
και πριγκηπάτα
Οι λέξεις μας βοηθούν να κατανοήσουμε την 

πραγματικότητα, να την περιγράψουμε και να 
βρούμε τρόπους να συνεννοηθούμε. Μεταβάλ-
λονται όμως σε παγίδα, όταν ίδιες λέξεις εκφρά-
ζουν συχνά διαφορετικές έννοιες και καταστά-
σεις. Ο Γερμανός φιλόσοφος Βιτγκενστάιν προ-
σπάθησε να υποδείξει πώς να αποφύγουμε κιν-
δύνους που συνεπάγεται η κακή χρήση της γλώσ-
σας. Θύματά της είμαστε όλοι, καθώς αδυνατούμε 
πολλές φορές να καταλάβουμε την πραγματικό-
τητα μέσα στην οποία κάθε τόσο βρισκόμαστε. Για 
να έχουν νόημα οι λέξεις, θα πρέπει η αντιστοιχία 
τους με τον κόσμο να πληροί ορισμένες προϋπο-
θέσεις, γράφει ο Γερμανός φιλόσοφος. 

Σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Ιταλός στοχα-
στής Λουτσιάνο Κάνφορα μιλά για τη δημοκρα-
τία που έχει ηττηθεί οριστικά. Η ελευθερία, λέει, 
συνιστά το αντίθετο της ισότητας. Οι έχοντες είναι 
παντού ελεύθεροι εις βάρος των υπολοίπων που 
δεν έχουν. Το μόνο πολίτευμα που μπορεί να χα-
ρακτηριστεί δημοκρατικό είναι εκείνο, στο οποίο 
έχει επιτευχθεί πολιτική και οικονομική ισότητα. 
Τα σημερινά καθεστώτα της Ευρώπης επομένως 
(και όχι μόνο) δεν είναι δημοκρατικά, αλλά μει-
κτά πολιτεύματα, με έντονα ολιγαρχικά στοιχεία.

Αν πάμε και στο δικό μας πολίτευμα, το έχουμε 
ξαναπεί, μπορεί εύκολα να διακρίνει κανείς ολι-
γαρχίες, φέουδα, δουκάτα και συντεχνίες. Η πο-
λιτική εξουσία συμμαχώντας και συμπράττοντας 
με τα εμιράτα αυτά γονάτισε τη χώρα. Το περίερ-
γο είναι ότι πολιτικές παρατάξεις που ευαγγελί-
ζονται την ισότητα συχνά μάχονται για τη διατή-
ρηση προνομίων της ολιγαρχίας. 

«Η κοινοβουλευτική δημοκρατία είναι ανεπαρ-
κής» παρατηρεί ο Γάλλος φιλόσοφος Εντγκάρ 
Μορέν σε άρθρο του («Η δική μου αριστερά»). Συ-
νεχίζει λέγοντας ότι πρέπει να επινοήσουμε τρό-
πους για μια  συμμετοχική δημοκρατία, ιδιαίτερα 
σε τοπική κλίμακα και να αφυπνίσουμε τον πολί-
τη. Δεν ξέρουμε πόσο ξυπνά  ο πολίτης με τη δι-
αρκή άρνηση, με τον επίμονο θυμό, με την συνε-
χή εναντίωση σε όλους και όλα. Αυτή η αδιάκοπη 
άρνηση φέρνει και την αριστερά σε χαώδη κατά-
σταση άπειρων ομάδων, όπου η κάθε μια διεκδι-
κεί το αλάθητο του Πάπα. Ο Μωρέν ζητά νέα αρχή 
με την σύμπραξη αναρχικής, κομμουνιστικής και 
σοσιαλιστικής ρίζας, μαζί με την οικολογική. Μι-
λώντας για την αναρχική ρίζα, διευκρινίζει ότι η 
ουσία της έγκειται στο αίτημα της αυτονομίας και 
του αυτοπροσδιορισμού ατόμων και ομάδων. 

Τέσσερα διορθωτικά μέτρα προτείνει ο Γάλλος 
ιστορικός Πιερ Ροζανβαλόν για τη εδραίωση υγι-
έστερης δημοκρατίας. Την εισαγωγή οικολογικών 
αρχών στη συνταγματική τάξη, την ενίσχυση και 
την επέκταση του πρωταρχικού ορισμού του κρά-
τους, την ίδρυση μιας μεγάλης «Ακαδημίας του 
μέλλοντος», την θεσμοθέτηση πρωτοβουλιών και 
συναντήσεων που θα κινητοποιούν  τους πολίτες 
να συμμετέχουν. 

Με την εστίαση πάντα στη διαρκή ρήξη και ποτέ 
στη συνεννόηση και τη σύνθεση, μένουμε μα-
κριά από τα σύγχρονα αιτήματα της δημοκρατί-
ας και καταντούμε την πολιτική μόνιμη και πλη-
κτική εχθροπραξία. Δεν μπορούμε μόνοι μας να 
πετύχουμε μια σχετική ισότητα, χρειάζονται συ-
νεργασίες και συμμαχίες. Εκείνο που επιτυγχά-
νουμε είναι μια διαρκής αντιπαλότητα, τέτοια που 
ο στόχος χάνεται. Να ερευνήσουμε αν τελικά και 
οι εκλογές προσφέρουν ένα άλλοθι της κολοβής 
μας δημοκρατίας και ενισχύουν διαρκώς διαιρέ-
σεις και ρήγματα. Πάνω στα ρήγματα αυτά ζουν 
και βασιλεύουν πολλά πριγκηπάτα, ενώ θριαμ-
βεύει η ανισότητα, η άρνηση δηλαδή της δημο-
κρατίας.

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Μνημόσυνο

Την Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου 2010, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου στα Μάρμαρα Πάρου θα τελεστεί το 40ήμερο μνημόσυνο του 
Στέλιου Λαουράκη.

Η Οικογένειά του  
 

Ευχαριστήριο

Ευχαριστώ  θερμά  όσους  συμπαραστάθηκαν  στο  πένθος μου  για  το  χαμό  του  
πατέρα  μου.

Χρήστος  Βλαχογιάννης  
Δήμαρχος  Πάρου   

Ευχαριστήριο

To 1ο Πρότυπο Εθελοντικό Κέντρο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Πάρου και ο Χο-
ρευτικός Όμιλος Νάουσας ευχαριστούν όλους όσοι συνέβαλλαν με οποιοδήποτε τρό-
πο στην τόσο επιτυχή πραγματοποίηση των παραστάσεων του χορευτικού του Αθλητι-
κού Συλλόγου Κωφών Θεσσαλονίκης και του ΧΟΝ στις Λεύκες και τη Νάουσα στις 28 
και 29 Αυγούστου.

Ευχαριστήριο
 

Εκ μέρους του Δημοτικού Διαμερίσματος Αρχιλόχου ευχαριστούμε τους συντελεστές 
οι οποίοι συνέβαλαν και φέτος, ώστε να πραγματοποιηθεί με μεγάλη επιτυχία η εκ-
δήλωση του Δήμου Πάρου «Νησιώτικη Βραδιά» στις 18 Αυγούστου 2010 στην παρα-
λία του Μώλου Μαρμάρων. 
Για την παρουσία τους: 
Το Δήμαρχο Πάρου Χρήστο Βλαχογιάννη 
Την Αντιδήμαρχο Άννα Κάγκανη μετά του συζύγου της 
Τον Πρόεδρο της ΚΔΕΠΑΠ Γιώργο Λουκή 
Τους δημοτικούς Συμβούλους Κωνσταντίνο Μπιζά και Μάρκο Κωβαίο καθώς και 
τους εκπροσώπους συλλόγων και φορέων. 
Χαιρετισμό για την επιτυχία της εκδήλωσης απέστειλε ο βουλευτής Κυκλάδων του 
ΠΑΣΟΚ Γιώργος Παπαμανώλης. 
Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τη ΚΔΕΠΑ του Δήμου Πάρου που ήταν και ο χορηγός της 
εκδήλωσης, καθώς και όλους τους παραβρισκόμενους ντόπιους και επισκέπτες οι 
οποίοι συμμετέχουν πάντα στα πολιτιστικά τοπικά δρώμενα. 
Ευχόμαστε να είστε όλοι καλά και του χρόνου…

Εκδρομή
Ο Σύλλογος Παρίων Αντιπαρίων «Η Εκατονταπυ-

λιανή», διοργανώνει 3ήμερη εκδρομή στις 15-16-17 
Όκτωβρίου στη Μεσσηνία: Σπήλαιο Δυρού, Καλαμά-
τα, Γύθειο. Όλοι, Παριανοί και μη είναι ευπροσδεκτοι.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6974372085 Νίκος Ζου-
μής, 6972355106 Φιλιώ Βαγιοπούλου.

Διεθνής κατακραυγή για την ποι-
νή θανάτου 43χρονης Ιρανής 
δια λιθοβολισμού

Ανεστάλη 
η απόφαση 

Ανεστάλη από το καθεστώς του Μαχμούντ Αχμα-
ντινετζάντ η  απόφαση για την ποινή θανάτου διά λι-
θοβολισμού, στην οποία έχει καταδικαστεί η 43χρονη 
Ιρανή Σακινέχ Μοχαμαντί Αστιανί για μοιχεία και συ-
νέργεια στη δολοφονία του συζύγου της. 

Εν μέσω διεθνούς κατακραυγής που έχει προκαλέ-
σει η υπόθεση της 43χρονης Σακινέχ Αστιανί, το ιρα-
νικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε την περα-
σμένη Τετάρτη ότι η ποινή επανεξετάζεται.

Η καταδίκη της Σακινέχ Αστιανί σε θάνατο διά λιθο-
βολισμού έχει προκαλέσει αντιδράσεις παγκοσμίως 
και έχει επιδεινώσει περαιτέρω τις σχέσεις του Ιράν 
με τη Δύση. Το πρωί της Τετάρτης το Ευρωπαϊκό Κοι-
νοβούλιο υιοθέτησε ομόφωνα ψήφισμα με το οποίο 
καλούσε το ιρανικό καθεστώς να ανακαλέσει την 
ποινή. Επιστολή έστειλαν και έξι ελληνίδες γυναίκες 

Γενικοί Γραμματείς Περι-
φερειών, μεταξύ αυτών 
και η Γενική Γραμματέας 
της Περιφέρειας Βορείου 

Αιγαίου Σοφία Θεολογίτου, προς την Διεύθυνση της 
εφημερίδας Liberation η οποία είχε αναλάβει Διεθνή 
πρωτοβουλία 

Η επιστολή έχει ως εξής:
Μια αναχρονιστική και απάνθρωπη πρακτική που 

δυστυχώς συνεχίζει να εφαρμόζει η Κυβέρνη-
ση του Ιράν, υποχρεώνει τη 43χρονη Ιρανή Sakineh 
Mohammadi Ashtiani σε θανατική καταδίκη δια λιθο-
βολισμού, υπό το βάρος της κατηγορίας για μοιχεία.

Με θλίψη παρατηρούμε, ότι ακόμη και στις μέρες 
μας οι γυναίκες παραμένουν τα θύματα φρικτών και 
αποτρόπαιων κατασφαγιασμών, αφού συνεχίζουν να 
δολοφονούνται στο όνομα κάποιων αντιδραστικών 
παραδόσεων και νόμων.

Ως Ελληνίδες γυναίκες-Γενικοί Γραμματείς πέντε 
Περιφερειών της χώρας, υπέρμαχες των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, ενώνουμε τις φωνές μας με αυτές της 
διεθνούς κοινής γνώμης και απαιτούμε να αποτραπεί 
η υλοποίηση αυτής της απάνθρωπης τιμωρίας. 

Ζητούμε την ισότιμη σε σχέση με τους άνδρες δικα-
στική αντιμετώπιση της 43χρονης Ιρανής, αφού είναι 
σαφές ότι η θανατική ποινή επιβλήθηκε κατά σαφή 
παραβίαση των διεθνών προτύπων μιας δίκαιης δί-
κης.

Η διεθνής κοινότητα δεν θα πρέπει να παραμένει 
απλά συγκλονισμένη απέναντι στην επικείμενη δολο-
φονία, αλλά θα πρέπει άμεσα να αναλάβει πρωτοβου-
λίες, ώστε να μπει ένα οριστικό τέλος στη φρίκη του 
λιθοβολισμού.

Την επιστολή, εκτός από την κ. Θεολογίτου υπογρά-
φουν: Δήμητρα Γεωργακοπούλου-Μπάστα, Γ.Γ. Περι-
φέρειας Ηπείρου, Καλλιόπη Γερακούδη, Γ.Γ. Περιφέ-
ρειας Θεσσαλίας, Κατερίνα Διαμαντοπούλου, Γ.Γ. Πε-
ριφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Θεοδώρα Κόκλα, Γ.Γ. Πε-
ριφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και 
Μαρία Λιονή, Γ.Γ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Το νέο μας 
e-mail είναι: 

foni@typoparos.gr
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Φίλες και φίλοι,
Καθημερινά  γινόμαστε μάρτυρες της εφαρμογής μιας σκληρής 
αντιλαϊκής πολιτικής στη χώρα μας. Το μνημόνιο, το λεγόμενο 
πρόγραμμα σταθερότητας και ο «Καλλικράτης» αποτελούν τους 
πυλώνες αυτής της πολιτικής, που οι συνέπειες της είναι ήδη 
ορατές για τα λαϊκά στρώματα σε όλη τη χώρα αλλά και στο νησί 
μας. Από την άλλη οι μεγαλοεπιχειρηματίες διατηρούν τα προνόμια 
τους και μεγαλώνουν τη κερδοφορία τους.
Οι αλλαγές που επιφέρει ο  «Καλλικράτης» στη τοπική 
διοίκηση στόχο έχουν, όπως ομολογεί η ίδια η κυβέρνηση, τη 
διαμόρφωση των κατάλληλων μηχανισμών που θα υπηρετούν 
τη πολιτική της. Αυτό το ρόλο επιφυλάσσουν στους Δήμους , 
που χάνουν πλέον όποιο αυτοδιοικητικό χαρακτηριστικό τους 
είχε απομείνει και μετατρέπονται σε όργανα κρατικής τοπικής 
διοίκησης . Η κυβέρνηση από τη δική της μεριά, θα εποπτεύει και 
θα ελέγχει την υλοποίηση της πολιτικής της  από τους Δήμους. 
Για να μπορούν τα όργανα της τοπικής διοίκησης να παίξουν 
το νέο τους ρόλο χρειάζονται αρμοδιότητες που απλόχερα και 
σκόπιμα τους δίνονται ακόμα και σε τομείς όπως η υγεία, η 
παιδεία και η πρόνοια, διασπώντας έτσι τον ενιαίο χαρακτήρα 
των υποχρεώσεων του κεντρικού κράτους απέναντι στους 
πολίτες.
Το δήθεν συμμάζεμα με τον περιορισμό του αριθμού των 
Δήμων και  των Περιφερειών έχει στόχο να μεγαλώσει τα 
κομμάτια της πίττας των δημοτικών και περιφερειακών 
έργων ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις και οι ορέξεις 
των μεγαλοεπιχειρηματιών (κατασκευές, προμήθειες κ.λπ.), 
που δραστηριοποιούνται στο χώρο αυτό.
Το κριτήριο της «νέας εποχής» των τοπικών αρχόντων, θέλουν 
να μετριέται με το πόσο «καλά παιδιά» είναι απέναντι στη κεντρική 
εξουσία και την πολιτική της  και όχι αν είναι μπροστάρηδες και 
αγωνιστές στη διεκδίκηση των προβλημάτων του τόπου.
Αυτοί είναι μερικοί από τους λόγους που οι τοπικές εκλογές 
είναι σε άμεση συνάρτηση με την πολιτική που εφαρμόζει η 
κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, στηρίζει η ΝΔ και το ΛΑΟΣ και να γιατί 
έχουν χαρακτηριστικά εθνικών εκλογών.

Παριανές και Παριανοί,
Όταν τα λαϊκά στρώματα σε όλη τη χώρα δεινοπαθούν η Πάρος δεν 
μπορεί να είναι η όαση της εξαίρεσης. 
Οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι υποφέρουν, το φάντασμα 
της ανεργίας θεριεύει, οι νέοι βρίσκονται μπροστά σε αδιέξοδα, 
η οικοδομική δραστηριότητα περιορίζεται δραματικά, ο 
τουρισμός δεινοπαθεί αφού για τους πολλούς οι διακοπές 
γίνονται πολυτέλεια, οι μικροέμποροι, οι επαγγελματίες, οι 
αυτοαπασχολούμενοι γονατίζουν από τη πτώση του τζίρου και τις 
υποχρεώσεις, οι αγρότες δεν μπορούν να πάρουν ανάσα. 
Αυτά είναι προβλήματα του τόπου μας, όπως τα σχολεία και οι 
εκπαιδευτικοί που λείπουν από τα παιδιά μας, οι ελεύθεροι 
χώροι για τους δημότες και οι χώροι άθλησης για τη νεολαία που 
δεν υπάρχουν, οι χώροι του πολιτισμού και τα έργα υποδομής 
που απουσιάζουν, τα προβλήματα στο χώρο της υγείας και 
της πρόνοιας, οι ελλιπείς και  πανάκριβες συγκοινωνίες, το 
κυκλοφοριακό και άλλα πολλά.

Όσοι, λοιπόν, σας πουν ότι το Νοέμβρη ψηφίζουμε μόνο τους 
«ικανούς» για το Δήμο, όσοι σας πουν ότι είναι «ανεξάρτητοι», 
όσοι σας πουν ότι νοιάζονται μόνο για τη Πάρο, συνειδητά ή 
ασυνείδητα, από αφέλεια ή σκοπιμότητα σας λένε ψέματα.
Γιατί, αν δεν θέλουν να βλέπουν  τις αιτίες που γεννούν τα 
προβλήματα του τόπου, πως θα παλέψουν για τη λύση τους;
Τους ενδιαφέρει  η κατάκτηση της εξουσίας. Μετά τις εκλογές 
όμως θα υποταγούν στην εφαρμογή μιας πολιτικής, που θα είναι 
μακριά και κόντρα στα λαϊκά προβλήματα και συμφέροντα.

Φίλες και φίλοι,
Να γιατί εμείς, γνωστοί από το παρελθόν με τη παρουσία μας στο 
Δημοτικό Συμβούλιο, στους συλλόγους, στα σωματεία, σήμερα  
ιδρύσαμε τη Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου. 
Κάνουμε  έτσι πράξη όχι απλά την ίδρυση μιας ακόμα 

δημοτικής παράταξης, 
αλλά βάζουμε τα θεμέλια 
για τη δημιουργία ενός 

κ ο ι ν ω ν ι κ ο ύ 
μ ε τ ώ π ο υ 
ό λ ω ν 
αυτών που 

π λ ή τ τ ο ν τ α ι 
από τη 

πολιτική της 

κ υ β έ ρ ν η σ η ς 
και των συμμάχων 
της, για να δώσουμε 
τη δυνατότητα 
έ κ φ ρ α σ η ς , 
διεκδίκησης και 
συσπείρωσης τους 
στη προοπτική 
του φιλολαϊκού 
δ ρ ό μ ο υ 
ανάπτυξης.

Πιστοί στις αρχές της δημοκρατίας του λαού και όχι τη 
«δημοκρατία της επικοινωνίας» αγωνιζόμαστε και διεκδικούμε:

➜ Πραγματική λαϊκή συμμετοχή, δικαιώματα και δημοκρατικές 
ελευθερίες  για όλους, ενεργοποίηση, ενημέρωση, πραγματική 
διαφάνεια και λαϊκό έλεγχο.

➜ Καθιέρωση της απλής ανόθευτης αναλογικής ως πάγιου 
εκλογικού συστήματος στις εθνικές και τοπικές εκλογές.

➜ Τη δραστική αύξηση της χρηματοδότησης της τοπικής 

διοίκησης από τον κρατικό προϋπολογισμό. 

➜ Την κατάργηση κάθε είδους αντιλαϊκής έμμεσης και άμεσης 
φορολογίας. 
 
➜ Μέτρα και υποδομές  για το φυσικό, δομημένο, κοινωνικό, 
πολιτιστικό περιβάλλον, για δημόσια έργα υποδομών που 
απαντούν στις πραγματικές  λαϊκές ανάγκες του νησιού μας. 

➜ Υγεία, Παιδεία και Πρόνοια, δωρεάν και ενιαία για όλο το 
λαό, χωρίς εκχώρησή τους στην τοπική διοίκηση.
➜ Το σχεδιασμό και την υλοποίηση υποδομών και 
μηχανισμών δημόσιας προστασίας από φυσικές καταστροφές, 
προστασίας του περιβάλλοντος, προστασίας της δημόσιας γης. 

➜ Μόνιμη σταθερή δουλειά για όλους με πλήρη εργασιακά και 
ασφαλιστικά δικαιώματα, κατάργηση των ελαστικών εργασιακών 
σχέσεων εργασίας.

 Παριανές και παριανοί,
Εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι, 
αγρότες, γυναίκες, νεολαίοι, σας καλούμε  να συμμετέχετε σ’ 
αυτήν την προσπάθεια. Σας καλούμε  να αγωνιστούμε όλοι μαζί  
για μέλλον το δικό μας , των παιδιών μας και του τόπου μας, για 
τον φιλολαϊκό δρόμο ανάπτυξης. 
Στη Λαϊκή Συσπείρωση συναντώνται όσοι αρνούνται να 
συμβιβαστούν, όσοι επιλέγουν το δρόμο της αντίστασης στο 
Μνημόνιο, στο Πρόγραμμα Σταθερότητας, στον «Καλλικράτη», 
στην νέα θύελλα αντιλαϊκών μέτρων που έρχεται και στέλνουν 
μήνυμα ενότητας και προοπτικής για μια ζωή που μας αξίζει.
✓ Είναι η ώρα να δείξουμε ότι μπορούμε να αναλάβουμε τις 

τύχες του νησιού μας, μακριά από εγκάθετους επαγγελματίες 
«σωτήρες», μακριά από τους ρουσφετολόγους και τους 
υπηρέτες της συναλλαγής, που πιστεύουν ότι περνάει ακόμα η 
μπογιά τους.

✓ Είναι η ώρα να δείξουμε ότι δεν σκύβουμε το κεφάλι στα 
συμφέροντα που ξεζουμίζουν το νησί μας με μόνο στόχο το 
κέρδος τους, υποβαθμίζοντας τη ζωή μας και τον τόπο.
✓ Είναι η ώρα να υψώσουμε το μπόι μας απέναντι  στη 

αντιλαϊκή πολιτική, τα κόμματα της και τους ντόπιους υπηρέτες 
τους, που υποθηκεύουν ακόμα και το μέλλον των παιδιών μας.
✓ Είναι η ώρα να τιμωρήσουμε αυτούς που μας ξεγέλασαν.

Όλοι μαζί μπορούμε να τους σταματήσουμε και  να 
τους ανατρέψουμε!

Δώστε δύναμη στη Λαϊκή Συσπείρωση.
Η ιδρυτική συγκέντρωση  της Λαϊκής Συσπείρωσης 
Πάρου  ομόφωνα εξέλεξε γραμματεία που αποτελείται 
από τους Παρασκευή Καπούτσου, Κώστα Ροκονίδα και 
Σωτήρη Χουλιάρα και αποφάσισε να είναι επικεφαλής 

ο Κώστας Ροκονίδας .

Δώστε δύναμη στη δύναμη σας
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΑΡΟΥ
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ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ 

«Θαύματα»
Αισθάνομαι πολύ περίεργα, που πάντα παραμονή της μεγαλύτερης θρησκευτι-

κής γιορτής του νησιού μας γίνονται «θαύματα».
Κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου Μάιος – Σεπτέμβριος κάθε χρόνο το 

νησί μας αντιμετωπίζει τα ίδια προβλήματα που δημιουργεί η λειτουργία του επι-
βατηγού λιμένα, αλλά και του εμπορικού.

Τα «θαύματα» που γίνονται παραμονές της Παναγίας είναι τα εξής: 
Θαύμα 1. Ξαφνικά εξαφανίζονται τα καμάκια από το λιμάνι ή αλλιώς οι υπάλλη-

λοι υποδοχής του νησιού.
Θαύμα 2. Ξαφνικά εξαφανίζονται τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα και μηχανάκια 

από το Μύλο στο λιμάνι και από όλο τον παραλιακό δρόμο, που όλο τον καιρό δυ-
σκολεύουν την κυκλοφορία, μέχρι και στον περιφερειακό.

Θαύμα 3. Ξαφνικά ασπρίζονται οι πλάκες στην παλιά πόλη και στον Αγ. Νικόλαο, 
γίνονται καθαριότητες ακόμα και στις παραλίες.

Θαύμα 4. Ξαφνικά στη διασταύρωση του Γκίκα εμφανίζεται τροχονόμος.
Θαύμα 5. Ξαφνικά δεν προσεγγίζει το γκαζάδικο και τουβλάδικο πλοίο στο νησί 

μας.
Θα ήθελα αν αισθάνεται κάποιος υπεύθυνος να μου απαντήσει για ποιο λόγο γί-

νονται όλα αυτά μόνο κατά τη διάρκεια του εορτασμού της εκκλησίας μας που έρ-
χονται ο πρωθυπουργός, υπουργοί, βουλευτές, ο  Αρχιεπίσκοπος και δεν γίνονται 
στην καθημερινότητά μας, ώστε να περνάμε εμείς ποιο άνετα, καθώς και οι επι-
σκέπτες του νησιού που έρχονται ν' αφήσουν τα λεφτουδάκια τους. Γιατί, να μην 
ξεχνάμε η οικονομία του νησιού βασίζεται στον τουρισμό. Έτσι δεν είναι;

Θέλω να σας ευχαριστήσω για τη φιλοξενία και να σας δηλώσω, ότι μετά το πέ-
ρας των Δημοτικών Εκλογών μπορώ να προσφέρω ανιδιοτελώς εργασία κατά τη 
διάρκεια του χειμώνα για την καλύτερη προετοιμασία και παρουσία του νησιού για 
το επόμενο καλοκαίρι.   

Ένας μόνιμος κάτοικος και έμπορος της Πάρου.

 ΕΛ. Μ. Πώλος

«Μεταφερόμενο Ταχυδρομείο»
Αντίδραση, αλλά και ερωτήματα θέτει ο Σύλλογος Επαγγελματιών Πίσω Λιβα-

διού – Λογαρά «Ο Θαλασσίτης», για τη μεταφορά, του ταχυδρομικού γραφείου από 
το Πίσω Λιβάδι στα Μάρμαρα.

Στην επιστολή, η οποία έχει πολλούς αποδέκτες, αναφέρεται:
Και όμως το 2010 συμβαίνουν όλα αυτά!!!
Στις 5 η ώρα το πρωί του Σαββάτου (4 Σεπτεμβρίου), έγινε μεταφορά του ταχυ-

δρομικού γραφείου από το Πίσω Λιβάδι στα Μάρμαρα. Και στεγάστηκε που λέτε; 
Σε κτίσμα ιδιοκτησίας του Δήμου Πάρου, το οποίο βρίσκεται στη θέση Αγία Μαρί-
να Μαρμάρων.

Αλλά όταν βλέπεις τέτοιες κινήσεις να γίνονται ημέρες και ώρες που σε βάζουν 
σε υποψίες, τότε αναπάντεχα σου γεννώνται κάποια ερωτήματα:

Υπάρχει έγκριση από την κεντρική Διοίκηση των ΕΛΤΑ για τη μετακίνηση και 
στέγασή του στο συγκεκριμένο κτίσμα;

Αν υπάρχει έγκριση, πως δόθηκε;
Τα ΕΛΤΑ μίσθωσαν το κτίσμα από το Δήμο;
Υπάρχει το μισθωτήριο ή άλλη σύμβαση για το κτίσμα;
Μήπως παραχωρήθηκε η χρήση του κτίσματος στα ΕΛΤΑ με απόφαση του Δη-

μοτικού Συμβουλίου Πάρου;
Και αν έγινε αυτό, το επιτρέπουν οι διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτή-

των;
Όταν βλέπεις λοιπόν όλα αυτά, αναρωτιέσαι με τίνος τις πλάτες ενήργησαν αυ-

τοί που έκαναν τη μεταφορά του ταχυδρομείου «εν μία νυκτί». Και απαντάς μόνος 
σου: Μα φυσικά με τις πλάτες των επερχόμενων δημοτικών εκλογών. Γιατί κανέ-
νας δεν θέλει να δυσαρεστήσει τους μεν. Δεν αναρωτήθηκαν όμως, μήπως δυσα-
ρεστούνται οι δε: Αυτοί δηλαδή από τους οποίους έφυγε το ταχυδρομείο;

Μήπως με τις κινήσεις αυτές οξύνουν το πρόβλημα του τοπικισμού στα χωριά 
μας; Γιατί, μια υπηρεσία που λειτουργεί για πολλά χρόνια σ' ένα χωριό, θα πρέπει 
να μεταφερθεί κατ’ αυτό τον τρόπο και όχι κάτω από συνθήκες διαφάνειας, με τις 
σωστές αποφάσεις από όλους τους εμπλεκόμενους. 

Η πρόεδρος του Δ.Σ. Μαίρη Ψαρρά

…Βολεμένοι «αντάρτες»
Διάβασα με προσοχή τη διακήρυξη αρχών της υποψήφιας δημάρχου και καθ’ 

όλα αγαπητής κ. Πρωτολάτη και όταν έφτασα στον κατάλογο των υπογραφόντων 
δεν πίστευα στα μάτια μου(δεν θ’ αναφερθώ στο ίδιο κείμενο, για το οποίο μπορεί 
κανείς να έχει σε πάρα πολλά σημεία ταυτόσημες απόψεις και σε ορισμένα σοβα-
ρές ενστάσεις). Φιγουράρουν λοιπόν, ονόματα «εν ενεργεία» (;) συναδέλφων δη-
μοτικών συμβούλων, των οποίων εδώ και καιρό αγνοείται η τύχη τους, ένας δε 
εξ αυτών, ουδόλως φιλοτιμείται εδώ και 3 χρόνια, που ουσιαστικά είναι απών, να 
υποβάλλει, όπως οφείλει, την παραίτησή του…

Αναρωτιέμαι: με στελέχη που έχουν γράψει στα παλαιότερα των υποδημάτων 
τους και προσβάλουν βάναυσα τους δημοκρατικούς θεσμούς, ταυτόχρονα εμπαί-
ζουν τους δημότες που τους εμπιστεύθηκαν, κάνοντας «αντάρτικο» της πλάκας, 
βολεμένοι όμως στα αντισταθμίσματα που τους έδωσε η ανάδειξή τους στο δημο-
τικό συμβούλιο, θα γίνει η περιβόητη ανατροπή του κατεστημένου και η αλλαγή 
σελίδας στα πολιτικά πράγματα της Πάρου;

  Σπύρος Καλακώνας δημοτικός σύμβουλος

Σεμινάρια με την υποστήριξη 
του Εμπ/κού Συλλόγου 

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πάρου- Αντιπάρου εν όψει της επικείμενης εγκυκλίου για το 
Πρόγραμμα Επαγγελματικής  Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (ΛΑΕΚ 1-25) που χρημα-
τοδοτείται από το ΟΑΕΔ, ανακοινώνει την συμμετοχή του για το έτος 2010 και σε συ-
νεργασία με το «ΚΕΚ ΠΥΞΙΔΑ» δέχεται την υποβολή Αιτήσεων και Δικαιολογητικών.

• Η  υλοποίηση των σχετικών σεμιναρίων, τα οποία θα είναι διάρκειας 40 ωρών, εφό-
σον εγκριθούν από τον ΟΑΕΔ, θα υλοποιηθούν: ένα τμήμα στην Αντίπαρο με αντικείμε-
νο κατάρτισης ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ένα τμήμα στην Νάουσα και ένα τμήμα στην Παροικία 
με θέμα κατάρτισης ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, μετά τη θερινή σαιζόν και εκτός ωραρίου εργασίας

• Στα σεμινάρια μπορούν να λάβουν μέρος εργαζόμενοι των μελών του Εμπορικού 
Συλλόγου Πάρου- Αντιπάρου (εποχικοί και μη), για τους οποίους έχει καταβληθεί στο 
ΙΚΑ  η εργοδοτική εισφορά 0,45%. 

Σημειώνεται, ότι στους συμμετέχοντες θα καταβληθεί αποζημίωση ποσού 5,00 € 
ανά ώρα κατάρτισης, ήτοι σε ολοκληρωμένα προγράμματα το ποσό των διακοσίων 
(200,00€) και θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης .

Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή δικαιολογητικών οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο  του Συλλόγου:2284022262 και ώρες 10:00-
14:00 ή  στη γραμματέα Αναστασία Σκαραμαγκά στο τηλ.6936670556 οποιαδήποτε 
άλλη στιγμή. Τελευταία μέρα αιτήσεων ορίζεται η Παρασκευή 24/09/2010.

Γιορτή στο Άσπρο Χωριό
Με αφορμή την επέτειο των 88 χρόνων από την Μικρασιατική καταστροφή και τον 

εορτασμό του Αγ. Χρυσοστόμου Σμύρνης, ο Πολιτιστικός Σύλλογος του Άσπρου Χω-
ριού πραγματοποιεί εορταστικές εκδηλώσεις το διήμερο 11 και 12 Σεπτεμβρίου στο 
Άσπρο Χωριό. 

Το πρόγραμμα: •Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου στις 19.30 Μέγας Πανηγυρικός Εσπερι-
νός με Αρτοκλασία. • Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου στις 07.30 η ακολουθία του Όρθρου και 
Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Στις 10:00 π.μ Επιμνημόσυνη δέηση υπέρ των σφαγια-
σθέντων θυμάτων της Μικρασιατικής καταστροφής και Λιτάνευση της Ιερής Εικόνας. 

Το απόγευμα στις 20:00 θα γίνει η «6η Μικρασιατική Συνάντηση Πάρου». 
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άσπρου Χωριού «ΑΤΛΑΝΤΙΣ» σε συνεργασία με το Μουσι-

κοχορευτικό συγκρότημα Νάουσας Πάρου και την ΚΔΕΠΑΠ σας προσκαλούν στις εκ-
δηλώσεις, με τη συμμετοχή για φέτος και της χορευτικής ομάδας του Πολιτιστικού 
Συλλόγου  «ΓΙΑΣΟΥΜΙΑ» Δάσους Άχνας Κύπρου.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στον περίβολο του Ενοριακού Ναού Άσπρου Χω-
ριού και θα παρουσιαστούν χοροί και τραγούδια της Μικράς Ασίας, της Πάρου, και της 
Κύπρου.
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Παροικία (περιοχή Πλάτανος) - τηλ.: 22840 21778 - e-mail: marg2@otenet.gr

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΡΓΟΥ∆ΕΛΗ-ΣΑΡΡΗ
Π τ υ χ ι ο ύ χ ο ς  Α γ γ λ ι κ ή ς  Φ ι λ ο λ ο γ ί α ς

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑ

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

MULTIMEDIA H/Y, BELT STUDY SYSTEM, INTERACTIVE BOARD (∆ιαδραστικός Πίνακας),
DVD’s, ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

∆Ι∆ΑΚΤΡΑ ΠΡΟΣΙΤΑ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ (αδέλφια, σπουδαστές 2 ή περισσότερων γλωσσών)

∆ΩΡΕΑΝ ΝΗΠΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

∆ΩΡΕΑΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ 1η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
∆ευτέρα - Παρασκευή 10:30-12:00 & 18:30-21:00

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Υπάρχουν τα πρώτα ονόματα για τη διαμόρφωση 
του ψηφοδελτίου;

Υπάρχουν, όχι μόνο τα πρώτα ονόματα, αλλά σχεδόν 
ο βασικός πυρήνας του ψηφοδελτίου, ο οποίος απο-
τελείται από νέους ανθρώπους και καινούργια πρό-
σωπα, τα οποία από την πρώτη του έτους θα κληθούν 
ν’ αναλάβουν τη διοίκηση του Δήμου, μετά από την 
ετυμηγορία του Παριανού λαού. Είναι άνθρωποι, που 
οι περισσότεροι εξ αυτών δεν έχουν φθαρεί από την 
εξουσία, δεν έχουν κουρασθεί και δεν έχουν κουρά-
σει τον κόσμο. Έχουν κατανεμηθεί οι τομείς ευθύνης 
στον καθένα ανάλογα με τη γνώση και εμπειρία του, 
όπως o τουρισμός, η υγεία, η παιδεία, ο αθλητισμός, 
η μελέτη και διεκδίκηση των ευρωπαϊκών προγραμ-
μάτων, η χωροταξία-πολεοδομία, το περιβάλλον κ.λπ.

Πως βλέπετε, ενόψει και της εφαρμογής του «Καλ-
λικράτη» να διοικείται ο Δήμος και σε τοπικό επίπεδο 
και στις κοινότητες, όπως ονομάζονται πλέον τα Τοπι-
κά Διαμερίσματα;

Η νέα διοικητική μεταρρύθμιση αλλάζει σημαντικά 
τον τρόπο διοίκησης του δήμου και τον τρόπο λή-
ψης των αποφάσεων. Τώρα, όσο ποτέ άλλοτε, είναι 
πιο επιτακτική η ανάγκη για στελέχωση του δήμου με 
στελέχη ικανά και έμπειρα, με γνώσεις, μεράκι και δι-
άθεση προσφοράς.

Ότι ξέραμε μέχρι σήμερα πρέπει να το ξεχάσουμε. 
Μικροπολιτική και λαϊκίστικη αντίληψη δεν υπάρχει 
στη νέα δομή του δήμου.

Η Πάρος έχει την ευκαιρία ν’ αλλάξει σελίδα και να 
προχωρήσει μπροστά, συνεχίζοντας τα θετικά βήμα-
τα που έχουν γίνει μέχρι σήμερα και διαγράφοντας τα 
λάθη και τις παραλείψεις του παρελθόντος.

Ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει να δώσουμε στα δημοτι-
κά και κοινοτικά συμβούλια, των οποίων η ευθύνη και 
η αρμοδιότητα πλέον αποκτά ουσιαστικό ρόλο.

Η άποψή σας για τα μεγάλα θέματα στο νησί: Εμπο-
ρικό λιμάνι, Νοσοκομείο, 2ος Περιφερειακός, Κυκλο-
φοριακό, Αεροδρόμιο…;

Τα προβλήματα που απασχολούν το νησί είναι πολλά 
και μεγάλα. Υπάρχει βέβαια μια ιεράρχηση σ’ αυτά, 
ανάλογα με την αναγκαιότητά τους, αλλά και τον το-
πικό χαραχτήρα. Τα μεγαλύτερα, κατά τη γνώμη μου 
προβλήματα του νησιού είναι, η έλλειψη οργανω-
μένων ομάδων υγείας, που καθιστούν πρώτη προ-
τεραιότητα την κατασκευή και λειτουργία ενός νέου 
σύγχρονου νοσοκομείου, ώστε ο Παριανός, αλλά και 
ο επισκέπτης να αισθάνονται ασφαλείς. Θα συνεχί-
σουμε την προσπάθεια που είχαμε ξεκινήσει για την 
ολοκλήρωση αυτού του ονείρου και πιστεύουμε ότι ο 
στόχος είναι εφικτός, διότι είναι το μοναδικό έργο στο 
οποίο υπάρχει τελειωμένη μελέτη και δεσμευμένα 
χρήματα, παρά τα εμπόδια που δημιούργησαν οι έχο-
ντες προσωπικά συμφέροντα. 

Η συνέχιση της διεκδίκησης για τη μελέτη και χρη-
ματοδότηση κατασκευής του αεροδρομίου, το οποίο 
θα βοηθήσει σημαντικά στην τουριστική ανάπτυξη του 
νησιού. 

Πιστεύω ότι η πόλη της Παροικιάς είναι ξεχασμέ-

νη και παραμελημένη και χρειάζε-
ται άμεσες παρεμβάσεις, ώστε να 
ξαναβρεί τη φυσική της ομορφιά 
και την οικονομική της ανάπτυξη. 
Έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις 
που αφορούν την Παροικιά και 
την αλλαγή της φυσιογνωμίας της 
από τη σημερινή της μορφή. Προ-
τάσεις υλοποιήσιμες και άμεσες, 
που αφορούν στη μεταφορά του 
εμπορικού λιμένα εκτός Παροικι-
άς, σε συγκεκριμένο σημείο κα-
τάλληλο γεωγραφικά, με οδική πρόσβαση, με κοστο-
λογημένη δαπάνη για τη μελέτη και κατασκευή του. Η 
Αλλαγή της εικόνας της ακτογραμμής της Παροικιάς 
με συγκεκριμένη πρόταση για τα βράχια και την πε-
ζοδρόμηση. Η άμεση εφαρμογή νέων κυκλοφοριακών 
ρυθμίσεων για την ανακούφιση του κυκλοφοριακού 
προβλήματος του περιφερειακού, αλλά και του χώ-
ρου γύρω από το λιμάνι, παράλληλα με την προσπά-
θεια για χάραξη εκ νέου νέας οδικής αρτηρίας, για τη 
ριζική αντιμετώπιση του προβλήματος. 

Μελέτη και πρόταση για το Αγροκήπιο σε μετατρο-
πή του από σκουπιδότοπο σε χώρο πρασίνου και ανα-
ψυχής. Πολλές μικρές παρεμβάσεις που θα δώσουν 
στην καθημερινότητά μας ποιότητα ζωής και αισιοδο-
ξία. ‘Ολα τα παραπάνω και πολλά ακόμη, θα παρου-
σιαστούν στον Παριανό λαό με συγκεκριμένες προτά-
σεις, χρονοδιάγραμμα και δέσμευση για την υλοποί-
ησή τους.

Βασικό έργο που εκτιμάται ότι έχει ανάγκη το κάθε 
χωριό;

Τα βασικότερα πιστεύω είναι, για τη μεν Νάουσα το 
πρόβλημα της στάθμευσης, η ανακατασκευή του του-
ριστικού καταφυγίου με παρεμβάσεις και στους δύο 
υπάρχοντες λιμενοβραχίονες, η κατασκευή γηπέδου 
και χώρων άθλησης. 

Στις Λεύκες πρέπει να ολοκληρωθεί το αποχετευτι-
κό δίκτυο μέχρι την τελική του μορφή.

Στην Αγκαιριά, το χρόνιο αίτημα για το λιμάνι της 
Αλυκής σε συνδυασμό με το αποχετευτικό, θ’ ανα-
βαθμίσουν κατά πολύ την περιοχή. 

Η ολοκλήρωση του αποχετευτικού δικτύου στον 
Κώστο. 

Η κατασκευή αθλητικών χώρων στην Μάρπησσα, 
κλειστό γυμναστήριο (γήπεδο μπάσκετ), ολοκλήρω-
ση του υπάρχοντος γηπέδου, καθώς και η κατασκευή 
προστατευτικού λιμενοβραχίονα στο λιμάνι του Πίσω 
Λιβαδιού. Η θωράκιση και εκβάθυνση του λιμενίσκου 
στον Μώλο Μαρμάρων. Υπάρχουν ακόμη δεκάδες 
έργα που έχουν να κάνουν με την ποιότητα ζωής μας, 
από τα σχολικά κτίρια έως και την ποιότητα και κατά-
σταση των οδοστρωμάτων, που με επιμονή και υπο-
μονή θα προσπαθήσουμε να τα επιλύσουμε.

Ποιο είναι το στίγμα το δικό σας με το οποίο θα πεί-
σετε τους ψηφοφόρους να σας εμπιστευτούν;

Είμαι νέος, με όρεξη για δουλειά, εμπειρία από 
δημόσια διοίκηση και γενικά διοίκηση, καινούργιο 

πρόσωπο στα τοπικά, άφθαρτος και «ξεκούραστος» 
πολιτικά. Γνωρίζω τα προβλήματα και από την επαγ-
γελματική μου εμπειρία (λιμενικές υποδομές-κυκλο-
φοριακό κ.λπ) και αυτά τα οποία θα εξαγγείλω θα 
είναι υλοποιήσιμα, με συγκεκριμένη μελέτη, χρονο-
διάγραμα και κόστος. Πιστεύω, ότι με την υπομονή, 
την επιμονή και την αποφασιστικότητα που με διακρί-
νει, στο τέλος θα πετύχω. Θέλω να κριθούμε όλοι από 
αυτά που θα προτείνουμε και όχι από αυτά που θα 
υποσχεθούμε.

Έχετε πάρει τελικά το χρίσμα της Νέας Δημοκρατί-
ας;

Όσον αφορά το χρίσμα της Νέας Δημοκρατίας, με 
την έννοια που με ρωτάτε, σας απαντώ όχι, δεν έχω 
κανένα χρίσμα. Ο πολιτικός οργανισμός της Νέας 
Δημοκρατίας στην Πάρο στηρίζει την Ανεξάρτητη Δη-
μοτική Κίνηση «Η ΠΑΡΟΣ ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ», στην οποία 
ηγούμαι και αυτό μεταφράζεται στο ότι ο απλός ψη-
φοφόρος της Νέας Δημοκρατίας στην Πάρο έχει την 
πρόταση για το τι πρέπει να ψηφίσει σε αυτές τις 
αυτοδιοικητικές εκλογές. Όποιος άλλος δημόσια ή 
κρυφά προσπαθεί να εκμεταλλευθεί με ψέματα και 
ανακρίβειες αυτούς τους απλούς και έντιμους ανθρώ-
πους, θα καταγραφεί ως πολιτικός κάπηλος. Η νοο-
τροπία που έχουν ορισμένοι, να παρουσιάζονται και 
ως δημοκράτες, ότι «σέρνουν» πίσω τους τον κόσμο 
και ότι μόνο αυτοί έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν εξ 
οφίτσιο στα κοινά, είναι φασίζουσα και εκεί τους κα-
τατάσω. Τέλος, εύχομαι έναν ήρεμο και πολιτισμένο 
προεκλογικό αγώνα, χωρίς ακρότητες και να προσπα-
θήσουμε να πείσουμε τον κόσμο όλοι μας, με προτά-
σεις και ιδέες και όχι με υποσχεσιολογία.

Νέοι άνθρωποι - νέες ιδέες
«Η ΠΑΡΟΣ ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ» - Ηλ. Κουντρομιχάλης

ΕΤΟΙΜΟΣ Ο ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΥΡΗΝΑΣ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
συνέχεια από σελ.1

Ο νέος
Λιμενάρχης

Τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου, έρχεται στην Πάρο 
και αναλαμβάνει καθήκοντα, ο νέος λιμενάρχης 
πλωτάρχης Κων/νος Γιαλελής. Οι πρώτες πληρο-
φορίες λένε ότι πρόκειται για άριστο και έμπειρο 
αξιωματικό του Λιμενικού Σώματος.
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Η ΓΝΩΜΗ ΜΟΥ 
του Παναγιώτη Ρήγα
Υφυπουργού Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

Ο «Καλλικράτης» ανοίγει δρόμους
για το μέλλον

Είναι προφανές, ότι η πολύμορφη και πρωτόγνωρη κρί-
ση που βιώνει σήμερα η Ελληνική κοινωνία δεν έχει 
επιτρέψει στους Έλληνες πολίτες να συνειδητοποιή-
σουν τις τεράστιες αλλαγές που επέρχονται στην ορ-
γάνωση και τη λειτουργία των αυτοδιοικητικών θεσμών 
με την εφαρμογή του «Καλλικράτη». Παρά την αδιαμ-
φισβήτητη στήριξη της μεγάλης αυτής θεσμικής αλλα-
γής από τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών, είναι 
εμφανές το έλλειμμα πληροφόρησης και γνώσης σχε-
τικά με την ουσία της.
    Έτσι τα «καλλιστεία» των υποψηφίων και η παραπο-
λιτικού τύπου ονοματολογία έχουν επισκιάσει τα σοβα-
ρά διακυβεύματα  της επερχόμενης πολιτικής αναμέ-
τρησης των αυτοδιοικητικών εκλογών.
    Πόσοι άραγε έχουμε συνειδητοποιήσει το εύρος της 
ανακατανομής της πολιτικής εξουσίας που συντελείται 
με τον «Καλλικράτη» από το κεντρικό στο περιφερεια-
κό και εν τέλει στο τοπικό επίπεδο; 
    Πόσοι έχουμε κατανοήσει την πρωτοφανή σε μέγε-
θος και σημασία αποκέντρωση αρμοδιοτήτων – επομέ-
νως και ευθυνών – από το κράτος στους αυτοδιοικητι-
κούς θεσμούς της αιρετής περιφέρειας και των νέων 
δήμων;
    Πόσοι έχουμε αντιληφθεί τη σημασία των αλλαγών 
που επέρχονται με το νέο «μοντέλο» διακυβέρνησης 
στον τρόπο άσκησης της τοπικής εξουσίας;
    Τέλος, πόσοι έχουμε πραγματικά συνειδητοποιήσει 
ότι οι αποφάσεις, ο σχεδιασμός και η ευθύνη για το 
μέλλον του κάθε τόπου, της κάθε περιφέρειας θα ανή-
κουν πλέον σε μέγιστο βαθμό στα συλλογικά αιρετά 
όργανα της αυτοδιοίκησης;
    Αν κρίνουμε από τον τρόπο ανακοίνωσης κάποιων 
υποψηφιοτήτων, από τη διαδικασία συγκρότησης πολ-
λών ψηφοδελτίων και από τις γενικόλογες κοινοτοπίες 
που εμφανίζονται ως προγραμματικές διακηρύξεις αρ-
κετών εκλογικών συνδυασμών, μάλλον δεν πρέπει να 
είμαστε ικανοποιημένοι  και προπάντων δεν πρέπει να 
είμαστε εφησυχασμένοι. 
    Ο «Καλλικράτης» - ιδιαίτερα στο ξεκίνημά του – 
απαιτεί την ενεργοποίηση και τη «στράτευση» πολιτών 
που ενστερνίζονται τη σημασία και την αξία αυτού του 
μοναδικού πολιτικού εγχειρήματος. Είναι αυτονόητο, 
ότι οι πολέμιοι του θεσμού, οι αρνητές της μεταρρύθμι-
σης, οι εκφραστές της πολιτικής φοβικότητας και μιζέ-
ριας, οι «καβαλημένοι», οι «μαϊντανοί» κάθε πολιτικής 
αναμέτρησης, οι στερημένοι από ιδέες και οράματα δεν 
αποτελούν φερέγγυες επιλογές για τον «Καλλικράτη».
    Το μέλλον δεν σχεδιάζεται με όρους παρελθόντος 
και ο εγκλωβισμός σε ξεπερασμένα πολιτικά στερεότυ-
πα υπονομεύει εξ αρχής την προσπάθεια.
    Σήμερα, περισσότερο από ποτέ απαιτείται αφύπνι-
ση και ενεργοποίηση του συλλογικού υποκειμένου, που 
είναι οι τοπικές κοινωνίες. Χρειάζονται ανοιχτές διαδι-
κασίες ενημέρωσης και διασφάλισης ευρύτερων κοι-
νωνικών συναινέσεων. Απαιτείται ενίσχυση της συλλο-
γικότητας και συγκλίσεις βασισμένες σε σταθερό πλαί-
σιο θέσεων και αρχών.
    Τέλος, εκτός των «γλυκανάλατων» διακηρύξεων του 
στυλ «αγαπάω τον τόπο μου», «θα παλέψω για το κοι-
νό καλό», «προσφέρω θυσία τον εαυτό μου» και άλλα 
κενόλογα παρόμοια, χρειάζεται ρεαλιστικό και ολοκλη-
ρωμένο σχέδιο και όραμα, που θα αποτελέσει τον οδι-
κό χάρτη για την  πορεία προς το μέλλον κάθε νέου δή-
μου και κάθε περιφέρειας.
    Ο «Καλλικράτης» ανοίγει δρόμους για το μέλλον. 
Από εμάς εξαρτάται ποιο «όχημα» και ποιόν «οδηγό» 
θα επιλέξουμε για να τους διατρέξουμε. 

Γιάννης Βασιλόπουλος
Να στηρίξουμε νέα, άφθαρτα πρόσωπα

Τη στήριξή του στον υποψήφιο Δήμαρχο Αντιπάρου Ν. Μαριάνο δηλώνει με επιστολή του ο συντα-
ξιούχος αστυνομικός Γιάννης Βασσιλόπουλος, εκτιμώντας ότι ο νέος Δήμος Αντιπάρου για ν’ αντα-
πεξέλθει στα νέα δεδομένα που προβλέπονται από τον «Καλλικράτη», χρειάζεται νέα πρόσωπα.

Στην επιστολή του προς τους συμπολίτες του τονίζει:
Αγαπητοί συμπολίτες
Αντιπαριώτισσες και Αντιπαριώτες
Ο Δήμος Αντιπάρου είναι μια πραγματικότητα.
Σε δύο μήνες από σήμερα θα κληθούμε όλοι να αποφασίσουμε για τη νέα Δημοτική Αρχή του νη-

σιού μας.
• Με δεδομένο ότι βρισκόμαστε στην αρχή μιας δεινής οικονομικής ύφεσης, η στελέχωση των Δη-

μοτικών συνδυασμών με νέα πρόσωπα, είναι επιβεβλημένη.
• Τα νέα πρόσωπα όταν έχουν τεχνοκρατικές και διοικητικές ικανότητες, χωρίς να στοχεύουν στο 

ν' αποκομίσουν κάποιο όφελος από τη θέση που κατέχουν, είναι η μοναδική λύση.
• Ας δώσουμε λοιπόν την ευκαιρία σε νέα άτομα να δοκιμαστούν και να αποδείξουν ότι αξίζουν 

της εμπιστοσύνης μας.
• Τα λιμνάζοντα προβλήματα του νέου Δήμου μας πρέπει να ιεραρχηθούν, να προγραμματισθούν 

και στη συνέχεια να υλοποιηθούν με πλήρεις, διαφανείς διαδικασίες.
Ως μέλος και ενεργός πολίτης της κοινωνίας μας δεν μπορώ παρά να ενδιαφέρομαι και να αγωνί-

ζομαι για ότι με περιβάλλει.
Με αυτές τι λίγες σκέψεις καταλήγω στο συμπέρασμα ότι ο νέος Δήμος Αντιπάρου έχει ανάγκη 

από ένα νέο πρόσωπο, άφθαρτο και επαγγελματικά καταξιωμένο, προκειμένου να τον βγάλει από την 
κρίσιμη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει.

Γι’ αυτό το λόγο συντάσσομαι και στηρίζω την υποψηφιότητα του Νίκου Μαριάνου. Ο Νίκος Μαριά-
νος μέσα από την επαγγελματική του διαδρομή έχει αποδείξει τις ικανότητες και το ήθος του.

Πλέον όλοι έχουμε επιλογή, ελπίδα και προοπτική.

Επιστολή – κάλεσμα Μαριάνου προς τους Αντιπαριώτες

Συνταχθείτε μαζί μας!
Επιστολή με την οποία καλεί τους συμπατριώτες του σε συσπείρωση, έδωσε 

στη δημοσιότητα ο υποψήφιος Δήμαρχος Αντιπάρου Ν. Μαριάνος και επιση-
μαίνει ότι «ο Εκλογικός Συνδυασμός Ενωτική Κίνηση Προόδου, αντιπροσω-
πεύει την Ενότητα όλων των Αντιπαριωτών».

Δημοσιεύουμε την επιστολή:
Αγαπητοί Συμπατριώτες, βρισκόμαστε στο κατώφλι μιας κρίσιμης εκλογικής 

διαδικασίας για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Είναι κρίσιμη γιατί:
1. H Τοπική Αυτοδιοίκηση θα λειτουργήσει με τους νέους κανόνες που επιβάλλει το πρόγραμμα 

«Καλλικράτης», που μας αναβαθμίζει σε Δήμο, μας μεταβιβάζει  επιπρόσθετες και σημαντικές αρ-
μοδιότητες και υπαγορεύει αυστηρούς κανόνες διαφάνειας και ελέγχου.

2. Βρισκόμαστε ως χώρα σε μια δεινή οικονομική κρίση, που αναπόφευκτα επηρεάζει και την 
μικρή μας κοινωνία και επιβάλλει Ενότητα, Σύνεση και Ευθύνη, για την αντιμετώπιση των κρίσιμων 
τοπικών προβλημάτων

3. Ως τοπική Κοινωνία, έχουμε χάσει πολύτιμο έδαφος τα τελευταία χρόνια σε ζητήματα υποδομών 
και οργάνωσης και γι’ αυτό το λόγω χρειάζεται να Συνεργαστούμε Όλοι Μαζί συντεταγμένα και με 
Ομόνοια, για να κερδίσουμε το χαμένο έδαφος μέσα σε δύσκολες συνθήκες. 

Ο Εκλογικός Συνδυασμός "Ενωτική Κίνηση Προόδου", αντιπροσωπεύει την Ενότητα όλων των Αντι-
παριωτών, ανεξάρτητα από τις πολιτικές πεποιθήσεις του καθενός, με μοναδικό σκοπό ν' αντιμετω-
πίσει όλα τα τοπικά προβλήματα με επιτυχία. Στο μοναδικό κόμμα που πιστεύουμε, είναι το «κόμμα 
των Αντιπαριωτών». Τα προβλήματα δεν έχουν χρώμα. Είναι κοινά για όλους. Όλοι μαζί μονιασμέ-
νοι μπορούμε να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.  Η διχόνοια και η στείρα αντιπαράθε-
ση, δεν λύνουν κανένα πρόβλημα.

Καλούμε όλους τους κατοίκους της Αντιπάρου να δείξουν την απαιτούμενη για τις περιστάσεις ευ-
θύνη και σοβαρότητα και να επιλέξουν τους ανθρώπους που θα διαχειριστούν τα κοινά, με μοναδικό 
κριτήριο την Αξιοκρατία.

Ο Συνδυασμός Ενωτική Κίνηση Προόδου διαθέτει και Όραμα για τον τόπο και ικανότητα διαχεί-
ρισης των κοινών και την ηθική, που είναι απαραίτητη στις μέρες μας, για να οδηγήσει τον τόπο σε 
ένα καλύτερο μέλλον.

Να κάνουμε Όλοι μαζί την κρίση ευκαιρία για ένα νέο ξεκίνημα.
Να προχωρήσουμε ενωμένοι από το παρελθόν στο μέλλον.

Να αισθανθούμε περήφανοι για τον τόπο μας.
Συνταχθείτε μαζί μας!

Υποψήφιος Δήμαρχος
Νίκος Μαριάνος

Ο Αντιπαριώτης (Γεωργαλάς) για την Αντίπαρο

Οι μετανάστες
Για πρώτη φορά, στις προσεχείς δημοτικές εκλογές ψηφίζουν 12.762 ομογενείς και μετανάστες 

που ζουν νόμιμα και μακροχρόνια στην Ελλάδα. Σύμφωνα με το www.eklogika.gr, στην Πάρο ψηφί-
ζουν μόνο τρεις (3) μετανάστες και στην Αντίπαρο κανένας.

Υπενθυμίζεται, ότι οι ομογενείς και μετανάστες συμμετέχουν μόνον στις δημοτικές εκλογές και 
όχι στις εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων της περιφερειακής αυτοδιοίκησης, ενώ μπο-
ρούν να συμμετέχουν ως υποψήφιοι και να εκλεγούν μέχρι και το αξίωμα του δημοτικού συμβούλου. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών, «με τον τρόπο αυτό ενεργοποιείται στις το-
πικές κοινωνίες των νέων Δήμων, που ιδρύει το σχέδιο «Καλλικράτης», μια διαδικασία δραστικής 
ένταξης των νόμιμων μεταναστών που ενισχύει και θωρακίζει τη συνοχή του κοινωνικού ιστού της 
χώρας. 
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ΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΣΤΑΝΙΑ
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ

ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ

Oι τομείς που αναλαμβάνει είναι: ΕΣΠΑ, ιδιωτικές 
επενδύσεις, Αναπτυξιακός νόμος και Συμπράξεις Δημο-
σίου και Οικονομικού τομέα.

Σε δηλώσεις του στη Ραδιοφωνία Κυκλάδων και στον 
Μάριο Βουτσίνο και την Πόπη Αλιμπέρτη, ο κ. Ρήγας δή-
λωσε ευχαριστημένος για την τιμή που του έγινε, αλλά 
και πιεσμένος, γιατί όπως είπε «βρισκόμαστε σε μια δύ-
σκολη συγκυρία για τη χώρα και με περιμένουν δύσκο-
λες ώρες». Σε ερώτηση των δημοσιογράφων, ότι οι Κυ-
κλαδίτες θα έχουν τώρα περισσότερες απαιτήσεις, ο κ. 
Ρήγας δήλωσε πως θα προσπαθήσει να είναι συνεπής, 
πρόσθεσε όμως, ότι οι Κυκλαδίτες αυτό που θα πρέπει 
να περιμένουν, είναι «πιο ουσιαστικό έργο, γενικότερα» 
και ξεκαθάρισε ότι: «Υφυπουργός δεν σημαίνει εξυπη-
ρετήσεις. Έχουν τελειώσει οι πελατειακές σχέσεις». 

Στη ΦτΠ ο κ. Ρήγας δήλωσε: «Είμαι ιδιαίτερα συγκι-
νημένος για την τιμή που μου έγινε από τον Πρωθυπουρ-
γό, να μου εμπιστευθεί ένα πόστο ιδιαίτερα κρίσιμο, μία 
θέση ευθύνης σε μια περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη για τη 
χώρα και την οικονομία. 

Ευχαριστώ το λαό των Κυκλάδων, τον κόσμο που επί 
χρόνια ολόκληρα με στήριξε, ενδυνάμωσε τις προσπά-
θειές μου, πίστεψε στις δυνατότητές μου και πιστεύω ότι 
η θέση που καταλαμβάνω τώρα, έχει πάρα πολύ μεγάλη 
σημασία και οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό, στην απο-
δοχή που έχει η παρουσία μου στις Κυκλάδες. Θα προ-
σπαθήσω να έχω όσο το δυνατόν καλύτερη συνεργασία 
με τους συναδέλφους που θα είμαστε στο ίδιο υπουργείο 
και κυρίως με τον υπουργό κ. Χρυσοχοϊδη, του οποίου 
την αποτελεσματικότητα οι πάντες έχουν αναγνωρίσει. 

Τέλος, θα ‘θελα να πω, ότι το συγκεκριμένο υπουργείο 
είναι παραγωγικό, είναι το υπουργείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, δηλαδή αυτό που θα 
έχει τον κύριο λόγο στην επανακίνηση της οικονομίας 
και στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. Γι’ αυτό νοιώ-
θω ιδιαίτερα σημαντικό το βάρος των ευθυνών που ανα-
λαμβάνω στο πλαίσιο του συγκεκριμένου υπουργείου. 

Π. Ρήγας:
«Σημαντικό το βάρος 
των ευθυνών»

συνέχεια από σελ. 1

Γιάννης Μαχαιρίδης

Υποψήφιος για την 
Περιφέρεια Ν. Αιγαίου

Γιάννης Μαχαιρίδης, ο επί δύο τετραετίες νομάρχης Δωδεκανήσου, είναι 
το πρόσωπο που επιλέχθηκε από το ΠΑΣΟΚ για τη διεκδίκηση της Περιφέ-
ρειας Νοτίου Αιγαίου.

Ο κ. Μαχαιρίδης, μετά την επίσημη ανακοίνωση του ονόματός του, δήλω-
σε στη ΦτΠ:

«Κατ’ αρχάς, πιστεύω ότι ξεκινάμε μια προσπάθεια ενώνοντας τις δυνά-
μεις μας και στα Δωδεκάνησα και στις Κυκλάδες. Πιστεύουμε ότι αυτή τη 
στιγμή, οι δυνάμεις που στήριξαν τη μεταρρύθμιση και τον «Καλλικράτη» 
πρέπει να τις υποδεχτούν. Εμείς πιστεύουμε στις δυνάμεις των συμπατρι-
ωτών μας, πιστεύουμε και επενδύουμε στη θέληση και την απαίτηση των 
Δωδσεκανησίων και των Κυκλαδιτών να πάμε μπροστά, να γυρίσουμε σελίδα, και να καταστήσουμε τα 
νησιά μας, τοπία ανάπτυξης και ευημερίας και είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρουμε. Ξεκινάμε έναν ωραίο 
αγώνα. Το κάλεσμα γίνεται χωρίς όρους και προαπαιτούμενα. Απευθυνόμαστε συνολικά στην κοινωνία και 
έξω από τις περιχαρακώσεις τις κομματικές. Βεβαίως ξέρουμε ότι μια μάχη κερδίζεται με αγώνα. Σ’ αυτό 
τον αγώνα εμείς ζητάμε τη συστράτευση όλων».  

Βιογραφικό
Ο Ιωάννης Μαχαιρίδης γεννήθηκε το 1953 στο Μπαμπαλιό Βάλτου του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, από 

τους πρόσφυγες Θεοφύλακτο και Αρχόντω Μαχαιρίδη, το γένος Κανακίδη. 
Το 1972 τελείωσε το Παπαστράτειο εξατάξιο Γυμνάσιο Αγρινίου. Σπούδασε στην Αρχιτεκτονική Σχολή του 

Πανεπιστημίου της Φλωρεντίας, απ’ όπου αποφοίτησε το 1978.
Εργάστηκε ως Ελεύθερος Επαγγελματίας Αρχιτέκτονας ως το 1982, οπότε προσελήφθη στο Υπουργείο 

Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος και υπήρξε Συνεργάτης του αείμνηστου Αντώνη Τρίτση. 
Μέχρι τον Νοέμβριο του 1985 ήταν υπεύθυνος Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο Υ.Χ.Ο.Π. 
Διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Συλλόγου Αρχιτεκτόνων και της Κεντρι-

κής Διοικούσας Επιτροπής του Επιμελητηρίου Ελλάδας, ενώ είναι μέλος του Καλλιτεχνικού Επιμελητηρί-
ου .

Έχει τιμηθεί με το Χρυσό Σταυρό της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας και με το Χρυσό Σταυρό από τις 
Μητροπόλεις της Δωδεκανήσου. Έχει χριστεί Τιτουλάριος του Οικουμενικού Θρόνου, με τον τίτλο του «Άρ-
χοντα Καστρίσιου».

Με την Τοπική Αυτοδιοίκηση ασχολήθηκε για πρώτη φορά το 1985, οπότε και διετέλεσε Νομάρχης Δω-
δεκανήσου, αξίωμα, το οποίο κατείχε, κατά περιόδους, μέχρι το 1994. 

Το 1995 χρημάτισε Περιφερειακός Διευθυντής Δωδεκανήσου και από το 1996 ως το 2002 διετέλεσε Γε-
νικός Γραμματέας του Υπουργείου Αιγαίου. 

Στις νομαρχιακές εκλογές του 2002 εξελέγη Νομάρχης Δωδεκανήσου. Επανεξελέγη τον Οκτώβριο του 
2006.

Είναι παντρεμένος με την παιδίατρο Ντίνα Παχύλη, και έχει δύο κόρες, την Ευστρατία, απόφοιτο της Πο-
λυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και την Θεοφίλη, φοιτήτρια της Αρχι-
τεκτονικής Σχολής του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου.

Υποψήφιος ο Χ. Κόκκινος για την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου

«Νέα εποχή για τα νησιά μας»
Την υποψηφιότητά του για τη θέση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου ανακοίνωσε 

σε συνέντευξή του στη Σύρο, την 1η Σεπτεμβρίου, ο τέως Περιφερειάρχης Χ. Κόκκι-
νος.

Ο κ. Κόκκινος ανέφερε ότι δέχτηκε προτάσεις από σημαντικά και ενεργά κομ-
μάτια της κοινωνίας των Κυκλάδων προκειμένου να ηγηθεί ενός διεκδικητικού και 
ανεξάρτητου ψηφοδελτίου που θα διεκδικήσει στις 7 του Νοέμβρη την ηγεσία της 
αιρετής Περιφέρειας του Νοτίου Αιγαίου. Μέσα από αυτήν τη διαβούλευση, ο τέως 
Περιφερειάρχης αποφάσισε όπως είπε, «να δώσει το παρόν σε αυτή τη γιορτή της 
αυτοδιοίκησης, σε αυτή τη γιορτή της δημοκρατίας» και με ιδιαίτερη συγκίνηση, αί-
σθημα ευθύνης, με αγάπη για τα νησιά και τους κατοίκους τους, με την ελπίδα να είναι χρήσιμος για τον τόπο, 
ανακοίνωσε την απόφασή του: Θα ηγηθεί του συνδυασμού «ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ» στις εκλογές του 
Νοεμβρίου για την ανάδειξη της ηγεσίας της αιρετής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Καλή δύναμη!

Υποψήφιοι 
Αντιπεριφερειάρχες

 Ο Γιάννης Μαχαιρίδης, δεν έχει καταλήξει ακόμη στα 
πρόσωπα που θα τον πλαισιώσουν ως υποψήφιοι αντιπε-
ριφερειάρχες, ακούγονται όμως τα ονόματα του κ. Λει-
βαδάρα και της κ. Θεολογίτου, για τις Κυκλάδες. 

Ο κ.Κόκκινος αναμένεται να ανακοινώσει τα ονόματα 
των υποψήφιων αντιπεριφερειαρχών σε λίγες ημέρες.

Υποψήφια με το ΚΚΕ, είναι η Λίλα Καφαντάρη. Υποψή-
φιοι αντιπεριφερειάρχες: Δωδεκανήσου – είναι οι κ.κ. 
Γιάννης Περδικάρης, Κυκλάδων ο Βαγγέλης Σιγάλας.

Έδωσαν τα χέρια ο Ν. Χρυσόγελος (Οικολόγοι Πράσι-
νοι) και ο Ν. Συρμαλένιος (ΣΥΡΙΖΑ) για κοινή κάθοδο στις 
περιφερειακές εκλογές Ν.Αιγαίου. 

Την Παρασκευή (σήμερα) οι δυο υποψήφιοι θα δώ-
σουν συνέντευξη τύπου στην Ερμούπολη της Σύρου στην 
οποία θα ανακοινώσουν τον επικεφαλής του συνδυα-
σμού τους.
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Συγχαρητήρια
Ο Σύλλογος των Καθηγητών του 1ου ΕΠΑΛ ΠΑΡΟΥ εκφράζει τα θερμά του συγ-

χαρητήρια στους μαθητές που πέτυχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις 2010 και τους 
εύχεται καλή επιτυχία στις σπουδές τους.

 Οι επιτυχόντες είναι:
1. Βιάζη Μαρία ΤΕΙ Χαλκίδας - Τμήμα Λογιστικής
2. Λουκής Ιωάννης ΤΕΙ Πειραιά - Τμήμα Ηλεκτρολογίας
3. Μελανίτη Αθηνά ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Λογιστικής
4. Φραντζής Χαράλαμπος ΤΕΙ Μεσολογγίου - Τμήμα Μηχανολογίας & Υδάτινων 

Πόρων.

Εγγραφές ΕΠΑ.Σ. Πάρου 
Η Επαγγελματική σχολή Πάρου σας ενημερώνει πως οι εγγραφές της νέας σχο-

λικής χρονιάς 2010-2011 για την Α΄και τη Β΄τάξη έχουν αρχίσει και θα συνεχι-
στούν έως τις 17 Σεπτεμβρίου. 

Σας πληροφορούμε ότι πλέον έχουν δικαίωμα απευθείας εγγραφής στην τελευ-
ταία τάξη της ΕΠΑ.Σ. οι απόφοιτοι Α΄κύκλου Τ.Ε.Ε., σε αντίστοιχη ειδικότητα του 
πτυχίου τους. 

Υπενθυμίζουμε ότι στο σχολείο μας λειτουργούν οι εξής ειδικότητες:
1.Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων Εργασιών
2.Αμαξωμάτων
3.Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων
4.Κομμωτικής Τέχνης
Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να προσέρχεστε στα γραφεία του ΕΠΑ.Λ.-

ΕΠΑ.Σ. τις καθημερινές 08.30-13.00, ή να επικοινωνείτε στο 22840 24124 με τον 
υπεύθυνο κ. Κοζομπόλη Νικόλαο.

Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1η Αγωνιστική
Πανθηραϊκός Α.Ο.Πάρου
Μαρπησσαϊκός Ανδριακός
Αστέρας Κορθίου Πανναξιακός
Νηρέας Α.Σ.Ιου
Ρεπό Παμμηλιακός

2η Αγωνιστική
Α.Ο.Πάρου Μαρπησσαϊκός
Παμμηλιακός Πανθηραϊκός
Πανναξιακός Α.Σ.Ιου
Ανδριακός Νηρέας
Ρεπό Αστέρας Κορθίου

3η Αγωνιστική
Πανθηραϊκός Μαρπησσαϊκός
Αστέρας Κορθίου Παμμηλιακός
Νηρέας Α.Ο.Πάρου
Πανναξιακός Ανδριακός
Ρεπό Α.Σ.Ιου

4η Αγωνιστική
Α.Ο.Πάρου Πανναξιακός
Παμμηλιακός Α.Σ.Ιου
Μαρπησσαϊκός Νηρέας
Αστέρας Κορθίου Πανθηραϊκός
Ρεπό Ανδριακός

5η Αγωνιστική
Πανθηραϊκός Νηρέας
Α.Σ.Ιου Αστέρας Κορθίου
Πανναξιακός Μαρπησσαϊκός
Ανδριακός Παμμηλιακός
Ρεπό Α.Ο.Πάρου

6η Αγωνιστική
Παμμηλιακός Α.Ο.Πάρου
Αστέρας Κορθίου Ανδριακός
Νηρέας Πανναξιακός
Α.Σ.Ιου Πανθηραϊκός
Ρεπό Μαρπησσαϊκός

7η Αγωνιστική
Α.Ο.Πάρου Αστέρας Κορθίου
Μαρπησσαϊκός Παμμηλιακός
Πανναξιακός Πανθηραϊκός
Ανδριακός Α.Σ.Ιου
Ρεπό Νηρέας

8η Αγωνιστική

Πανθηραϊκός Ανδριακός

Αστέρας Κορθίου Μαρπησσαϊκός

Νηρέας Παμμηλιακός

Α.Σ.Ιου Α.Ο.Πάρου

Ρεπό Πανναξιακός

9η Αγωνιστική

Παμμηλιακός Πανναξιακός

Μαρπησσαϊκός Α.Σ.Ιου

Νηρέας Αστέρας Κορθίου

Ανδριακός Α.Ο.Πάρου

Ρεπό Πανθηραϊκός

B' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ - 1ος ΟΜΙΛΟΣ
1η Αγωνιστική
Α.Ο.Πάρου Άνω Μερά Μυκόνου
Στενή Τήνου Α.Ο.Τήνου
Υδρούσα Αστέρας Σύρου

2η Αγωνιστική
Α.Ο.Τήνου Α.Ο.Πάγου
Αστέρας Σύρου Στενή Τήνου
Άνω Μερά Μυκόνου Υδρούσα

3η Αγωνιστική
Α.Ο.Τήνου Αστέρας Σύρου
Άνω Μερά Μυκόνου Στενή Τήνου
Α.Ο.Πάγου Υδρούσα

4η Αγωνιστική
Αστέρας Σύρου Άνω Μερά Μυκόνου
Στενή Τήνου Α.Ο.Πάγου
Υδρούσα Α.Ο.Τήνου

5η Αγωνιστική
Άνω Μερά Μυκόνου Α.Ο.Τήνου
Α.Ο.Πάγου Αστέρας Σύρου
Υδρούσα Στενή Τήνου

2ος ΟΜΙΛΟΣ
1η Αγωνιστική
Αναγέννηση Νάξου Θύελλα Καμαρίου
Φιλώτι Πύργος
Καρτεράδος Αστέρας Μαρμάρων
Ρεπό Α.Ο.Λάβα

2η Αγωνιστική
Α.Ο.Λάβα Αναγέννηση Νάξου
Θύελλα Καμαρίου Φιλώτι
Πύργος Αστέρας Μαρμάρων
Ρεπό Καρτεράδος

3η Αγωνιστική
Αναγέννηση Νάξου Φιλώτι
Καρτεράδος Α.Ο.Λάβα
Αστέρας Μαρμάρων Θύελλα Καμαρίου
Ρεπό Πύργος

4η Αγωνιστική
Καρτεράδος Αναγέννηση Νάξου
Αστέρας Μαρμάρων Φιλώτι
Α.Ο.Λάβα Πύργος
Ρεπό Θύελλα Καμαρίου

5η Αγωνιστική
Αναγέννηση Νάξου Αστέρας Μαρμάρων
Πύργος Καρτεράδος
Θύελλα Καμαρίου Α.Ο.Λάβα
Ρεπό Φιλώτι

6η Αγωνιστική
Πύργος Αναγέννηση Νάξου
Καρτεράδος Θύελλα Καμαρίου
Φιλώτι Α.Ο.Λάβα
Ρεπό Αστέρας Μαρμάρων

7η Αγωνιστική
Θύελλα Καμαρίου Πύργος
Α.Ο.Λάβα Αστέρας Μαρμάρων
Φιλώτι Καρτεράδος
Ρεπό Αναγέννηση Νάξου

Με αισιοδοξία 
η νέα αθλητική χρονιά

Όνειρα και 
φιλοδοξίες

Με όνειρα και μεγάλες φιλοδοξίες 
ξεκινάνε τη νέα χρόνια οι ομάδες μας. 
Αναμφίβολα τις εντυπώσεις έχει κερδί-
σει η ομάδα της Μάρπησσας, κάνοντας 
τη μεγαλύτερη μεταγραφή στο φετινό 
μεταγραφικό παζάρι, αποκτώντας τον 
Μοστράτο από την ομάδα του Νηρέα 
και με ακόμα 2-3 σημαντικούς παίκτες 
(Παντελαίος, Μπαρδάνης), είναι έτοιμη 
για μεγάλα πράγματα φέτος. 

Αντίθετα, η ομάδα του ΑΟΠ μπορεί να 
μην έκανε φέτος το μεταγραφικό μπαμ, 
αλλά η ομάδα του Κοπανίδη πλέον δεί-
χνει ποιο αποφασισμένη από ποτέ να 
πρωταγωνιστήσει. Είχε κάποιες επι-
στροφές Παριανών παιδιών (Γιουρτζί-
δης, Καβάλλης) και κάποιες πολύ καλές 
μεταγραφές. Η προετοιμασία κύλησε με 
πολύ ιδρώτα και τρέξιμο καθημερινά 
και η ομάδα έπιασε μπάλα τις τελευταί-
ες 3-4 μέρες  με τους Πετρόπουλο και 
Τσαντουλή να κλέβουν τις εντυπώσεις 
από τις νέες προσθήκες. 

Η ομάδα του Νηρέα, όπως κάθε χρό-
νο, σιωπηλά και χωρίς μεγάλα λόγια 
φαίνεται έτοιμη και φέτος. Τα προβλή-
ματα για την ομάδα ήταν πολλά, αλλά 
φαίνεται ότι κάποιοι άνθρωποι την αγα-
πούν πολύ και κάνανε τα πάντα για να 
ξεπεράσουν όσα μπορούσαν. Η ομά-
δα θα ενισχυθεί κυρίως με επιστροφές 
Παριανών παιδιών και όλοι περιμένουν 
να δουν τον Νηρέα στο ματς κυπέλλου 
με τον ΑΟΠ. Τέλος, η ομάδα των Μαρ-
μάρων αρχίζει τη σαιζόν με σχέδια και 
φιλοδοξίες με την προσθήκη του Μο-
στράτου από τον ΑΟΠ και μερικές ακό-
μα μεταγραφές. Η ομάδα πλέον, είναι 
έτοιμη για τη φετινή δύσκολη χρονιά.

Πρόγραμμα αγώνων α’ φάσης 

κυπέλλου
ΑΜΣ Φιλώτι – Αναγέννηση Νάξου
Πανθηραϊκός – Πύργος 
Θύελλα – Καρτεράδος 
Νηρέας – ΑΟ Πάρου 
Μαρπησσαϊκός – Αστέρας Μαρμάρων 
ΑΟ Τήνου – Στενή Τήνου 
ΑΟ Πάγος – Αστέρας Σύρου 
Ανδριακός – Υδρούσα 
Αστέρας Κορθίου – Άνω Μέρα 
Πανναξιακός - χωρίς αγώνα
Λάβα - χωρίς αγώνα
Άνω Σύρος - χωρίς αγώνα
ΑΟ Μύκονος - χωρίς αγώνα

Ανακοίνωση 
Από την 1η Σεπτεμβρίου 

ξεκίνησαν οι εγγραφές για 
τις ακαδημίες ποδοσφαί-
ρου του ΑΜΕΣ Μαρπησσαϊ-
κού και θα διαρκέσουν έως 
τις 3 Οκτωβρίου.

Πληροφορίες: Π. Μαμά-
ση τηλ.: 6942890403 και Μ. 
Φραντζή τηλ.: 6938383730.

Τένις 
Ο  Όμιλος  Αντισφαίρισης  

Πάρου  ενημερώνει  τους  
γονείς  και  τα  παιδιά  ότι  
τα  μαθήματα  τένις  για  την  
περίοδο  2010-2011  ξεκι-
νούν  στις  7-9-2011  ημέ-
ρα  Τρίτη.

Πληροφορίες: Άρης Θε-
οδόσης  6945795614, 
Shashank   6998178503

Αρχαιρεσίες
Τη Κυριακή 26/09/10 

και ώρα 12:00, στα γρα-
φεία του συνδέσμου 
μας, θα διεξαχθούν οι 
εκλογές για την ανά-
δειξη του νέου Διοικη-
τικού Συμβουλίου της 
Π.Ε.Φ.Ο. Πάρου – Αντι-
πάρου. Θα προηγηθεί 
γενική συνέλευση και  
απολογισμός των πε-
πραγμένων του απερχόμενου Δ.Σ.  

• Δικαίωμα υποβολής υποψηφιοτήτων έχουν όλα 
τα ενεργά μέλη (τα νέα μέλη και όσοι έχουν ανα-
νεώση τη συνδρομή τους για το έτος 2010/11) της 
Π.Ε.Φ.Ο. Πάρου Αντιπάρου μέχρι και τις 26/09/10.

• Δυνατότητα εγγραφής νέων μελών και ανανέω-
σης συνδρομών, υπάρχει μέχρι και την ημέρα διε-
ξαγωγής των εκλογών.

Τέλος, την ίδια ημέρα θα γίνουν και τα εγκαίνια 
των γραφείων μας.

Εκδηλώσεις
Εκδηλώσεις θα πραγματο-

ποιηθούν στην Αγγεριά και 
την Αλυκή για τη γιορτή της 
Υψώσεως του Τιμίου Σταυ-
ρού. 

Το πρόγραμμα: Δευτέρα 
13/9, 19.30 Εσπερινός. Τρίτη 
14/9, 07.30 Όρθρος, 09.00 
Θεία Λειτουργία.Θα προ-
σφερθούν, κεράσματα και 
παραδοσιακή ρεβιθάδα στο 
προάυλιο του ναού του Αγ.Γε-
ωργίου. Το απόγευμα στις 7 
θα ψαλέι παρακλητικός κα-
νών και στις 9 στο λιμανάκι 
της Αλυκής θα δοθεί παρά-
σταση παραδοσιακών χορών 
από τα εργαστήρια Ελλ. Μου-
σικοχορευτικής παράδοσης 
"Χορεια" και το χορευτικό 
συγκρότητα Αγκαιριάς. Την 
εκδήλωση συνδιοργανώνουν: 
ο Δήμος Πάρου, η ΚΔΕΠΑΠ, 
το Δ/Δ Αγκαιριάς και ο Πολι-
τιστικός Σύλλογος Αγκαιριάς.

Καλοκαιρινές 
δραστηριότητες 

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη συμμετείχε και φέ-
τος στο πρόγραμμα εθελοντικής εργασίας για την 
προστασία του περιβάλλοντος, από 23 Ιουνίου – 
15 Ιουλίου.

Την Τετάρτη 21 Ιουλίου ο Δήμος Πάρου σε συ-
νεργασία με τις εκδόσεις Αρμός, πραγματοποίη-
σε την παρουσίαση του νέου βιβλίου της κ. Μο-
σχούλας Κοντοσταύλου «Η γυναίκα με το καθρε-
φτάκι» στην αυλή της Δημοτικής Βιβλιοθήκης

Επίσης, κατά τη διάρκεια του κακλοκαιριού, 
επισκέφθηκαν τη βιβλιοθήκη η Β’ τάξη του 2ου 
Δημοτικού Σχολείου Παροικίας με συνοδό την κ. 
Έφη Κάτσα.

Η βιβλιοθήκη συμμετείχε στο πρόγραμμα Πρα-
κτικής Άσκησης των φοιτητών της Σχολής Αρχει-
ονομίας και Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανε-
πιστημίου, παρέχοντας εκπαίδευση σε φοιτήτρια 
του τμήματος.

Τέλος, έγιναν 301 δανεισμοί υλικού, 33 ερωτή-
σεις που απαντήθηκαν και 385 χρήστες.
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 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ                                        
 & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ                                                     

ΚΡΙΟΣ   σε πολύ αμφιθεατρι-
κό οικόπεδο 4.600τμ. 2 μονο-
κατοικίες α) 120τμ. 2Υ/Δ, 2 μπά-
νια, γραφείο,  β) 80τμ. 2Υ/Δ, μπά-
νιο με εκπληκτική θέα το λιμά-
νι και το ηλιοβασίλεμα. ΑΚΙΝΗ-
ΤΑ ΠΑΡΟΥ  Τηλ: 22840 22070, 
210  8087501, 6972700100 www.
aiare.gr

ΑΣΠΡΟ ΧΩΡΙΟ διαμέρισμα 67τμ. 
2Υ/Δ master, WC, σαλόνι με τζά-
κι, θέρμανση καλοριφέρ, πισί-
να,  bbq, θέα θάλασσα. ΑΚΙΝΗ-
ΤΑ ΠΑΡΟΥ Τηλ: 22840 22070, 
210  8087501, 6972700100 www.
aiare.gr

ΠΑΡΟΙΚΙΑ   κατάστημα μεγά-
λης προβολής 400τμ. (200τμ. ι-
σόγειο ενιαίο και 200τμ. ημιυ-
πόγειο) ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΑΡΟΥ  Τηλ: 
22840 22070, 210   8087501, 
6972700100, www.aiare.gr

ΠΑΡΑΣΠΟΡΟΣ - ΒΑΘΕΙΑ ΣΤΡΑ-
ΤΑ, επί της ασφάλτου,  ανακαι-
νισμένη μονοκατοικία 110τ.μ., 
με θέα θάλασσα, 300μ. από την 
παραλία, 4 δωμάτια, σαλόνι, βε-
ράντα με πέργολα, καλοριφέρ. 
225.000€ Εκπτώσεις ή ευκολί-
ες δεκτές, www.paroshomes.
livadas.de. Τηλ.:6932285768

ΠΙΣΩ ΛΙΒΑΔΙ, πωλείται διαμέ-
ρισμα διαμπερές 54τ.μ. με θέα. 
Τηλ.: 6932899999.

ΝΑΟΥΣΑ - ΠΙΠΕΡΙ, πωλούνται 
2 διαμερίσματα, ισόγειο 45τ.μ. 
και 1ου ορόφου 48τ.μ. Τηλ.: 
6946378440, 210 8950247.

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ, πωλείται παλαιά 
οικία 2 επιπέδων, 65τμ2, στον κε-
ντρικό πεζόδρομο, Τιμή: 75.000€. 
ΜΕΣΙΤΙΚΟ «ΚΑΛΙΜΠΕ», Μέλος 

Μ.Α.Σ., τηλ: 22840 61761.

ΑΘΗΝΑ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΜΟΝΟΙΑ 
Εμμ. Μπενάκη 16, πωλείται γρα-
φείο, 4ος όροφος, περίπου 28τμ2  
Τηλ.: 22840 51178, 6972760739.

1.500μ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΑΟΥΣΑ, 
πωλείται οικία 120τμ2 σε κτήμα 
6 στρέμματα με όλες τις παροχές 
και πηγάδι. Τηλ.: 22840 53044. 

ΛΕΥΚΕΣ, πωλείται παλιά κατοι-
κία 73τμ2 με 30μέτρα υπόγειο και 
με 400μέτρα οικόπεδο με θέα. 
Τηλ.: 22840 42423, 6971962021.

ΑΛΥΚΗ, πωλούνται διαμερίσμα-
τα 60τμ2 - 100τμ2 - 150τμ2 από το 
κέντρο της Αλυκής με θέα στη 
θάλασσα. Τηλ: 6946704466

ΒΟΥΤΑΚΟΣ, μεζονέτα 3 επι-
πέδων καινούργια και άλλη 1 
διώροφη, άριστης, κατασκευ-
ής, περιφραγμένες, από 88τμ2 
- 122τμ2., 250μ από θάλασσα, 
απεριόριστη θέα θαλασσα και 
Αντίπαρο. Από 167.000€ Τηλ.: 
6943511925. 

ΑΛΥΚΗ. Πωλούνται ανεξάρτητες 
ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ 100τμ2, 250μ. από 
το κέντρο της Αλυκής 100μ. από 
την παραλία. ΤΗΛ.: 6946704466

ΝΑΟΥΣΑ, πωλείται μεζονέ-
τα καινούργια 95τμ2. 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 - ΖΩΓΡΑΦΟΥ, πωλείται 
2άρι 52τμ2. 1ος όροφος, φωτεινό 
δωμάτια και κουζίνα σε μπαλκό-
νι 14 μέτρων. Τηλ.: 22840 29094, 
6944109484.

ΔΑΣΟΣ ΑΓ. ΑΡΣΕΝΙΟΣ - ΠΑ-
ΡΟΙΚΙΑ, πωλούνται σπίτια, 
σε συγκρότημα, 153τμ2, 2 
όροφο με υπόγειο, 2 λουτρά, 3 
κρεβατοκάμαρες, αποθήκη, τζά-
κι, σαλονοκουζίνα με πέργολες, 
κήπο, πηγάδι και 2 στρέμματα 
οικόπεδο. Εκπτώσεις ή ευκολίες 
δεκτές. Τηλ.: 6956079843. 

ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ, 
πωλείται ανεγειρόμενη κατοικία 
70τμ2, 300μ από Αλυκή με θέα τη 
θάλασσα. Τηλ.: 6977362305.

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ, πωλείται ανακαι-
νισμένη κατοικία 2 επιπέδων, 
85τμ2. κοντά στην κεντρική 
πλατεία, κατάλληλο και για επαγ-
γελματική χρήση. Τιμή: 250.000€ 
ΜΕΣΙΤΙΚΟ «ΚΑΛΙΜΠΕ».ΜΕΛΟΣ 
Μ.Α.Σ. Τηλ.: 22840 61761.

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

ΝΑΟΥΣΑ - ΘΕΣΗ ΚΟΛΥΜΠΗ-

ΘΡΕΣ - ΚΑΜΑΡΕΣ, πωλούνται 3 
κατοικίες εξαιρετικής κατασκευής 
με θέα τον όρμο στις Κολυμπή-
θρες, επιφανείας 137τμ2, 114τμ2, 
137τμ2. Τηλ.:6989860486.

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, πωλεί-
ται σπίτι καινούργιο διώροφο, 
156τμ2. με 3 κρεβατοκάμαρες, 2 
κουζίνες, 2 σαλόνια, 3 λουτρά με 
πέργολες, τζάκι, κήπο, θέρμανση, 
ηλιακό, 200m από την θάλασσα 
μέσα σε οικισμό. Εκπτώσεις ή ευ-
κολίες δεκτές. Τηλ.: 6956079843.

ΑΛΥΚΗ, πέτρινη βίλα 230τμ2, ά-
νετοι χώροι, 4 υπνοδωμάτια, 3 
μπάνια, ανεξάρτητος ξενώνας, 
μεγάλη κουζίνα πλήρως εξο-
πλισμένη, βεράντες, καλοριφέρ, 
air condition, ειδική κατασκευή, 
κήπος 810τμ2, πισίνα. 460.000€. 
Εκπτώσεις ή ευκολίες δεκτές. 
www.paroshomes.livadas.de 
Τηλ. 6932285768.

ΕΛΗΤΑΣ οικία 117τμ2 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

ΔΑΣΟΣ ΑΓ. ΑΡΣΕΝΙΟΣ - ΠΑΡΟΙ-
ΚΙΑ, πωλούνται 2 κατοικίες από 
106τμ2. η κάθε μία, με 2 κρεβα-
τοκάμαρες, 2 μπάνια, υπόγειο, 
τζάκι, σαλόνι με πέργολες, πηγά-
δι, δεξαμενές, από 1,5 στρέμμα 
το καθένα. Εκπτώσεις ή ευκολίες 
δεκτές. Τηλ.: 6956079843. 

ΑΓΚΑΙΡΙΑ, οικία πρώτου ορό-
φου 52τμ2, πετρόκτιστη με την 
ποιο ωραία θέα του νησιού για 
απαιτητικούς. Μεγάλες βεράντες, 
πέργολες, κήπος, καλοριφέρ, 
διπλά τζάμια. 182.000 € Εκπτώ-

σεις ή ευκολίες δεκτές. www.
paroshomes.livadas.de Τηλ. 
6932285768. 

ΑΘΗΝΑ - ΑΜΦΙΑΛΗ, πωλείται 
οροφοδιαμέρισμα 73τμ2 4ου ορό-
φου με θέα θάλασσα (γκαράζ και 
αποθήκη). Τηλ.: 6973879393,  

ΑΘΗΝΑ – ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ, 
πωλούνται διαμερίσματα και-
νούργια 85τμ2, 80τμ2, 76τμ2 και 
60τμ2 Επίσης σε ΝΕΑΠΟΛΗ & 
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ, 2 μαγαζιά 50τμ2 
Κατασκευαστική Εταιρία Αντι-
παριώτης. Τηλ.: 210 5622980, 
6937394436

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ΚΑΚΑΠΕΤΡΑ, και-
νούργια πετρόχτιστη οικία 89τμ2, 
καλοριφέρ, πάρκινγκ, κήπος, 
πέργολες. 155.000 € Εκπτώ-
σεις ή ευκολίες δεκτές. www.
paroshomes.livadas.de
Τηλ. 6932285768

ΚΑΛΑΜΑΥΚΑ, καινούρια πετρό-
χτιστη οικία 45τμ2 θέα θαλάσσης, 
μεγάλες βεράντες, πέργολες, 
καλοριφέρ, κήπος 85.000€ Εκ-
πτώσεις ή ευκολίες δεκτές. www.
paroshomes.livadas.de Τηλ. 
6932285768

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ, μέσα στον οικισμό, 
πωλούνται στα σχεδία, 2 αυτό-
νομες πέτρινες κατοικίες, 56τμ2 
έκαστη, σε δικό τους εντός σχε-
δίου οικόπεδο 100τ.μ και 115τ.μ 
αντίστοιχα, με παροχές κλπ. Τηλ.: 
6946217831, 22840 61761.

ΚΑΜΠΙ, οικία 70τμ2 πετρό-
χτιστη, με κτήμα 1.366τμ2, 
βεράντες, καλοριφέρ, ταράτσα, 
θέα, πέτρινη μάντρα. 158.000€ 
Εκπτώσεις ή ευκολίες δεκτές. 
www.paroshomes.livadas.de 
Τηλ. 6932-285768.
ΝΑΟΥΣΑ - ΘΕΣΗ ΚΟΛΥΜΠΗ-

ΘΡΕΣ, πωλείται μονοκατοικία ή 
2 κατοικίες σε οικόπεδο 4.185m2, 
υπό κατασκευή με πισίνα, απε-
ριόριστη θέα στις Κολυμπήθρες 
με παράδοση σε 12 μήνες. Τηλ.: 
6989860486. 

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, οικία 85τμ2 
πετρόχτιστη, με θέα την Αντίπα-
ρο, 2 κρεβατοκάμαρες, σαλόνι, 
σκεπαστή βεράντα, καλοριφέρ, 
μεγάλες βεράντες με πέργολες, 
κήπος περιφραγμένος. 225.000€ 
Εκπτώσεις ή ευκολίες δεκτές. 
www.paroshomes.livadas.de 
Τηλ. 6932285768

ΑΛΥΚΗ, πωλείται μονοκατοικί-
α 50τμ2 με οικόπεδο 550μέτρα 
άρτιο και οικοδομήσιμο πάνω 
στο κεντρικό δρόμο 45μ. από 
την θάλασσα. Τηλ.: 22840 22944, 
6947188703 

ΕΛΗΤΑΣ, μονοκατοικία 238τμ2, 
σε 2 επίπεδα, 4 κρεβατοκάμαρες, 
2 σαλόνια, 3 μπάνια, 2 σκεπα-
στές βεράντες, 200τμ2 βεράντες 
με πέργολες και μαρμαρόστρωτη 
ταράτσα 120τμ2 με κτιστά καθιστι-
κά, ανεμπόδιστη θέα του λιμανιού 
και ηλιοβασιλέματος. 620.000€ 
Εκπτώσεις ή ευκολίες δεκτές. 
www.paroshomes.livadas.de 
Τηλ. 6932285768.

ΑΘΗΝΑ - ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ, 
πωλείται διαμέρισμα 33τμ2 ι-
σόγειο. Τηλ.: 22840 53510, 
6976080699.

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

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

www.paroshouses.eu
info@paroshouses.euΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΞΟΧΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Αγκαιριά, Πάρος

Η κρίση φέρνει...ευκαιρίες!

Το θυµήθηκες
τελευταία στιγµή...

...και το απόγευµα
θα µπορείς

να τα παραλάβεις!
Χρειαζόµαστε
µόνο λίγο χρόνο...

...και µας τα παρήγγειλες
πριν από λίγο.

Τα αποτελέσµατα που θες
σε χρόνους που... δεν φαντάζεσαι!!!

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ

 22840 53555

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΩΝ

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

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

22840 24678 
κιν: 6977.245444

ΑΠΟ ΤΙΣ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
στην Παροικία

ιδιωτικό ιατρείο
Μαιευτικής - Γυναικολογίας

και Αναπαραγωγής

Dr Αναστάσιος Ν. ∆ιµελλάς
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ΝΑΟΥΣΑ καταπληκτικό οικόπε-
δο 1.120τμ εντός οικισμού με θέ-
α Θάλασσα, επίσης άλλο οικόπε-
δο 750τμ εντός οικισμού με θέ-
α. ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΑΡΟΥ  Τηλ: 22840 
22070, 210 8087501, 6972 700 
100 www.aiare.gr

ΒΟΥΤΑΚΟΣ αμφιθεατρικό οικό-
πεδο 4.475τμ επίσης άλλο οικό-
πεδο 1.053τμ εντός οικισμού με 
θέα θάλασσα. ΑΚΙΝΗΤΑ   ΠΑΡΟΥ   
Τηλ: 22840 22070, 210 8087501, 
6972 700 100 www.aiare.gr

ΜΕΣΣΑΔΑ, πωλείται οικόπεδο 
7,5 στρέμματα, οικοδομεί 280τμ, 
200 μέτρα από τη θάλασσα, με 
θέα. Τηλ επικ. 22840-42054, 
6945133351 

ΛΟΛΑΝΤΩΝΗΣ, πωλείται αγρο-
τεμάχιο οικοδομήσιμο, 4 μέ-
τρα από την παραλία. Τηλ.: 22840 
42423, 6948511546. 

ΛΙΒΑΔΙΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, πωλεί-
ται αγροτεμάχιο 8,4 στρεμμάτων 
με έτοιμη άδεια οικοδομής για 
310τμ2 ενιαίο με τιμή: 240.000€ 
ή χωριστά δύο εξ αδιαιρέτου οι-
κόπεδα 180 και 130τμ2 με τιμή: 
150.000€ και 90.000€ αντίστοιχα, 
σε απόσταση 500μ από την παρα-
λία, με πηγάδι και 50 ρίζες ελιές. 
Τηλ.: 22840 23793, 22840 24145, 
6946025951.

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ, Περιοχή Καλού-
δια, πωλούνται στα σχέδια, 2 αυ-
τόνομες πέτρινες μονοκατοικίες, 
56 τ.μ έκαστη, σε δικό τους οικό-
πεδο, εντός σχεδίου, 100 τ.μ και 
115 τ.μ αντίστοιχα, βεράντα με 
πέργκολα, δεξαμενή νερού, πα-
ροχές, κ.λ.π. ΤΗΛ. 6946-217831, 
22840-61761

ΚΑΜΑΡΙ - ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ, αγρό-
κτημα 4.150τμ2, σε ήσυχο μέρος, 
οικοδομήσιμο, μέσα στο πράσινο. 
Τιμή 85.000€ Ευκολίες, ανταλλα-
γές, έκπτωση στα μετρητά. Τηλ. 
6932285768

ΚΑΜΑΡΙ - ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ, α-
γρόκτημα 8 περίπου στρ., σε 
ήσυχο μέρος, οικοδομήσιμο. 
Τιμή 120.000€ Ευκολίες, ανταλ-
λαγές, έκπτωση στα μετρητά. Τηλ. 
6932285768

ΛΕΥΚΕΣ (ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ 
ΔΡΟΜΟ), πωλείται οικόπεδο ε-
ντός σχεδίου 900m2 με 2 πηγά-
δια, νερό, φως, πολλά φρουτό-
δεντρα και παλιά κατοικία 35m2. 
Τηλ.: 6932319774. 

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ - ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙ-
ΟΣ, πωλούνται οικόπεδα 1.000τμ. 
έκαστο, εντός σχεδίου, εντός οι-
κισμού, Σ.Δ:0,4, θέα θάλασσα, τι-
μές από 80.000€ εως 200.000€. 
ΜΕΣΙΤΙΚΟ “ΚΑΛΙΜΠΕ”. ΜΕΛΟΣ 
Μ.Α.Σ. Τηλ.: 22840 61761. 

ΘΑΨΑΝΑ, ορεινό κτήμα (15 λε-
πτά από Παροικιά) 15.604τμ2 
με κατοικιά, αποθήκες και πα-
λαιό μύλο (ημιτελή). 220 ελιές 
και πολλά οπωροφόρα. Ηλε-
κτροδοτείται με φωτοβολταϊκά. 
Επιπλωμένο. Θέα. Τιμή 165.000€. 
www.paroshomes.livadas.de 
Τηλ. 6932285768

ΝΑΟΥΣΑ, πωλείται οικόπεδο ε-
ντός οικισμού. Τηλ.: 22840 51178, 
6972760739.

ΑΜΠΕΛΑΣ, πωλείται οικόπεδο 
επικλινές 10 στρεμμάτων 100μ 
από παραλία με φανταστική θέ-
α στη θάλασσα. Τηλ.: 6932346544. 

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ - ΘΕΣΗ ΑΓ. ΓΕΩΡ-
ΓΙΟΣ, πωλείται κτήμα εξαιρετι-
κό, παραθαλάσσιο εν επαφή με 
την καλύτερη παραλία της Αντι-
πάρου εκτάσεως 40 στρεμμάτων. 
Μόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ.: 
6989860486.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ - ΘΕΣΗ ΤΗΛΕΓΡΑ-
ΦΟΣ, πωλείται κτήμα 32 στρέμ-
ματα, μετά το Δήλιο, συνορεύει 
με θάλασσα, παραλία Τηλεγρά-
φου στη Παροικία. Τιμή ευκαιρί-
ας. Τηλ.: 22840 21088.

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑ-
ΜΠΟΣ, πωλείτε αμφιθεατρικό 
αγροτεμάχιο 30.000τμ2, πανο-
ραμική θέα θάλασσα, με άδεια 
δασαρχείου, κτίζει 400τ.μ, Τιμή: 
430.000€. ΜΕΣΙΤΙΚΟ “ΚΑΛΙΜΠΕ”. 
ΜΕΛΟΣ Μ.Α.Σ. Τηλ: 22840 61761.

 ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ                                                
 ΠΡΟΣΦΟΡΑ                                                

ΝΑΟΥΣΑ, ενοικιάζονται studio ή 
δωμάτια για καθηγητές και δα-
σκάλους. Τηλ.: 6978933572.

ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ-
ΤΑ, ενοικιάζονται με αυτόνομη 
θέρμανση. Τηλ.: 6936670549.

ΑΘΗΝΑ - ΠΑΓΚΡΑΤΙ, ενοικιά-
ζεται γκαρσονιέρα 2 λεπτά από 
μετρό Ευαγγελισμού, εσωτερι-
κό ισόγειο, με αυλή. Τηλ.: 22840 
21909, 6944725996.

ΑΘΗΝΑ - ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΧΑΡ-
ΝΩΝ, ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 
φωτεινή, στον Γ’ όροφο ήσυχης 
πολυκατοικίας 100μ. από σταθμό 
ηλεκτρικού. Κατά προτίμηση σε 
φοιτητή. Τηλ.: 6944522337.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΝΤΩ 
ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ,  ενοικιάζεται ο 
πρώτος όροφος (πρώην ξενοδο-
χείου Georgy) για χρήση επαγ-
γελματική ή κατοικίας. Αποτελεί-
ται από χώρους των 35μ2, 55μ2, 
65μ2, 75μ2. Τηλ.: 22840 21661, 
6934391788.

ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ - 
ΝΑΟΥΣΑΣ, ενοικιάζονται 2 κατα-
στήματα πάνω στο κεντρικό δρό-
μο, 160τ.μ. το ένα και 80τ.μ. το 
άλλο με ιδιωτικό παρκινγκ. Τηλ.: 
6945120247, 22840 25292, 22840 
23830.

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΑΓΟ-
ΡΑΣ - ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ 
ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, ενοικιάζεται κατά-
στημα 20τ.μ. Τηλ.: 6945120247, 
22840 25292, 22840 23830.

STUDIO, ενοικιάζεται με πλή-
ρως εξοπλισμένη κουζίνα, 
Plasma t.v. 19 ιντσών, πλυντήρι-
ο, air condition, Θέρμανση, μπά-
νιο, internet, μπαλκόνι για όλο 
το χρόνο ή μέχρι τον Ιούνιο. Τηλ.: 
6934145297, 6936980095.

ΚΩΣΤΟΣ, ενοικιάζεται γκαρσο-
νιέρα 30τ.μ, με 1 υπνοδωμάτι-
ο, κουζίνα, μπάνιο και βεράντα, 
κεντρική θέρμανση.  250 ευρώ. 
Τηλ.6978610741,6987288625.

ΚΩΣΤΟΣ, ενοικιάζονται δύο δυ-
άρια, 60 τμ έκαστο. Διαθέτουν έ-
να υπνοδωμάτιο, κουζίνα, σαλό-
νι, χωλ, βεράντες και κεντρική 
θέρμανση. 350 ευρώ έκαστο. Τηλ. 
6978610741, 6987288625

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται γκαρ-
σονιέρα επιπλωμένη σε 1ο όρο-
φο, internet, αυτόνομη θέρμαν-
ση, A/C, μεγάλη βεράντα και θέα. 
Μόνο για χειμερινούς μήνες. Τηλ. 
6948204205

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ, ενοικιάζεται με-
ζονέτα 60τμ,επιπλωμένη ή ό-
χι 350€(τιμή συζητήσιμη) Τηλ. 
22840 61266

ΠΑΡΑΣΠΟΡΟΣ, ενοικιάζεται δια-
μέρισμα 35τμ, καινούριο, πλήρως 
εξοπλισμένο. πλυντήριο, κουζί-
να, air condition, αυτόνομη θέρ-
μανση, απεριόριστη θέα. Κατάλ-
ληλο για εκπαιδευτικούς. τηλ. 
6976675669

ΔΡΥΟΣ, ενοικιάζεται μονοκατοι-
κία σε ένα στρέμμα γή. Επιπλω-
μένη ή μη 50 μέτρα από τη θά-
λασσα. Μία κρεβατοκάμαρα, σα-
λόνι, κουζίνα, τζάκι και γκαράζ. 
Τηλ. 22840-42149, 6978297227.

ΚΑΒΑΛΑ, ενοικιάζεται γκαρσο-
νιέρα 32τμ, κατάλληλη για φοιτη-
τές-τριες. Τηλ; 22840 24985. 

ΚΩΣΤΟΣ, ενοικιάζεται μονοκα-
τοικία 60τμ2 με κήπο και καλορι-
φέρ. Τηλ.: 6938939122.

ΑΛΥΚΗ, ενοικιάζεται γκαρσονιέ-
ρα 45τμ2, 1ου ορόφου, πλήρως 
εξοπλισμένη. Τηλ.: 6949306161. 

ΑΘΗΝΑ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΜΟΝΟΙ-
Α Εμμ.Μπενάκη 16, ενοικιάζε-
ται γραφείο 4ος όροφος, περί-
που 28τμ2 Τηλ.: 22840 51178, 
6972760739.

ΑΘΗΝΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ, ενοικιά-
ζεται ήσυχο διαμέρισμα 108τμ2 
με τέντα, μεγάλο μπαλκόνι και 
1 παρκινγκ στην πυλωτή. Τηλ.: 
22840 51178, 6972760739.

ΔΡΥΟΣ, ενοικιάζονται διαμε-
ρίσματα επιπλωμένα για ό-
λο το χρόνο. Τηλ.: 6977851991, 
6986412252.

ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΝΑΟΥΣΑ, 800μ. 
μετά τη διασταύρωση Λευκών 
- Νάουσας ενοικιάζεται χώρος 
80τμ2 για γραφεία ή αποθήκη. 
Τηλ.: 6948511370.

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΠΑΡΟΙ-
ΚΙΑΣ - ΛΕΥΚΩΝ, ενοικιάζονται 
καταστήματα, αποθήκες 100τμ2, 
75τμ2, 1,5 χλμ από το λιμάνι. Τηλ.: 
6973796144. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, 
ενοικιάζεται κατάστημα 60τμ2, 
(30τμ2 υπόγειο & 30τμ2 ισόγει-
ο) επίσης αποθήκη και δωμάτι-
ο 30τμ2 Τηλ.: 6938431095, 210 
6533630.

ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ, ενοικιάζεται σπί-
τι με 3 υπνοδωμάτια, 2 w/c, βε-
ράντες με θέα στη θάλασσα, 
barbeque και πισίνα. Εποχι-
ακά ή για όλο το χρόνο. Τηλ.: 
6944714337, 22840 22217.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, 
ενοικιάζεται κατάστημα 70τμ2 
Τηλ.: 6973212713.

ΣΤΡΟΦΗ ΑΜΠΕΛΑ, ενοικιά-
ζονται διαμερίσματα με τζάκι, 
μπαλκόνι και απεριόριστη θέ-
α, σε ήσυχο περιβάλλον. Τηλ.: 
6945563625.

ΛΟΛΑΝΤΩΝΗΣ, ενοικιάζονται 
γκαρσονιέρες 50τμ2 επιπλωμέ-
νες καινούργιες, 50μ από την πα-
ραλία, για όλο το χρόνο ή σεζόν. 
Τηλ.: 6938330712. 

ΚΑΜΑΡΕΣ, ενοικιάζεται σπίτι με 
3 υπνοδωμάτια, 2 μπάνια, σαλό-
νι, τραπεζαρία και κουζίνα. Τηλ.: 
6944895780. 

ΝΑΟΥΣΑ, ενοικιάζεται μεζονέτα 
με αυτόνομη θέρμανση, 4 υπνο-
δωμάτια, κουζίνα-σαλόνι για όλο 
το χρόνο. Τηλ.: 6932322963.

ΑΛΥΚΗ, ενοικιάζεται νεόκτιστη 
γκαρσονιέρα στον πρώτο όροφο, 
50τμ2 με κρεβατοκάμαρα, σα-
λόνι-κουζίνα, μπάνιο, μπαλκόνι, 
τζάκι, κεντρική θέρμανση, μόλις 
100 μέτρα από την κεντρική πα-
ραλία. Τηλ.: 6932901931.

ΑΛΥΚΗ, ενοικιάζεται νεόκτιστη 
γκαρσονιέρα στο ισόγειο, 40τμ2 
με κρεβατοκάμαρα, σαλόνι-
κουζίνα, μπάνιο, μπαλκόνι, τζά-
κι, κεντρική θέρμανση, μόλις 100 
μέτρα από την κεντρική παραλία. 
Τηλ.: 6932901931.

ΛΟΛΑΝΤΩΝΗΣ - ΑΣΠΡΟ ΧΩΡΙΟ, 
ενοικιάζονται γκαρσονιέρες για 
καλοκαιρινή σεζόν, πλήρως εξο-
πλισμένες, 50μ. από τη θάλασσα. 
Τηλ. 6932656851, 22840 42660, 
22840 43195. 

ΑΜΠΕΛΑΣ, ενοικιάζεται γκαρ-
σονιέρα 40τμ2 με T.V., DVD, 10μ. 
από θάλασσα, κήπος, BBQ, παρ-
κινγκ, για σεζόν ή έτος. Τηλ.: 
6948134134.

ΑΜΠΕΛΑΣ, lux studio, 50τμ2 με 
AC, T.V., DVD, 10μ. από θάλασσα, 
BBQ, παρκινγκ, για σεζόν ή έτος. 
Τηλ.: 6948134134. 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζονται δω-
μάτια με τον μήνα, μονόκλι-
να και δίκλινα, για όλο το χρό-
νο. Πλήρως εξοπλισμένα. Τηλ.: 
6936980095. 

 ΕΡΓΑΣΙΑ - ΖΗΤΗΣΗ                             

ΚΟΠΕΛΑ ζητείται για εργασία σε 
σπίτι 2 φορές της εβδομάδα. Τηλ.: 
22840 51815, 6932057669.

3 ΑΤΟΜΑ (άνω των 22 ετών) ζη-
τούνται για εργασία από το χώρο 
τους, μέσω Η/Υ. Μερική ή ολική 
απασχόληση. Τηλ.: 6975593625 ή 
στο site: www.time-for-money.gr 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ζη-
τά να προσλάβει υπάλληλο. Απα-
ραίτητες προυποθέσεις πτυχίο α-
νωτέρας ή ανωτάτης σχολής, α-
ρίστη γνώση υπολογιστή, αγγλι-
κά επίπεδο καλό. Προυπηρεσία 
θα ληφθεί υπόψη. Αποστολή βι-
ογραφικού στο fax 2284025122 ή 
e-mail marios_h@otenet.gr 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ / ΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙ-
ΚΩΝ, ζητείται από κέντρο ξέ-
νων γλωσσών στην Πάρο. Τηλ.: 
6973085871.

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ /ΤΡΙΑ ΓΕΡΜΑ-
ΝΙΚΩΝ, ζητείται για εργασία σε 
κέντρο ξένων γλωσσών. Τηλ.: 
6977636986. Από 10:00 13:00 το 
πρωί, έως 18:00-21:00 το από-
γευμα. 

ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, 
ζητείται για συνεργείο αυτοκινή-
των. Τηλ.: 22840 24245.

 ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ                          

ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΥΤΟΚΙ-
ΝΗΤΟΥ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, ζητά 
εργασία. Τηλ.: 6945120247, 22840 
25292, 22840 23830.

ΚΥΡΙΑ, ζητάει εργασία για κα-
θαρισμούς σπιτιών ή για φύλα-
ξη ηλικιωμένων ατόμων. Τηλ.: 
6931322501.

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, παραδίδει ιδιαίτε-
ρα μαθήματα σε Πάρο και Αντί-
παρο. Τηλ.: 6938667027.

ΚΥΡΙΑ, αναλαμβάνει φύλαξη 
παιδιών. Τηλ.: 6957178992.

ΚΥΡΙΑ, αναλαμβάνει οικιακές 
εργασίες και baby sitter. Τηλ.: 
6974178424.

ΚΥΡΙΑ, αναλαμβάνει καθαρι-
σμό σπιτιών και γραφείων. Τηλ.: 
6987376440.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ, παραδίδει ι-
διαίτερα μαθήματα σε μαθη-
τές Γυμνασίου, Γενικού Λυκεί-
ου και ΕΠΑΛ. Προετοιμασία Πα-
νελλαδικών εξετάσεων. Τηλ.: 
6993939396.

ΚΥΡΙΟΣ, αναλαμβάνει συντήρη-
ση κήπων και εξοχικών κατοικι-
ών. Τηλ.: 6995091711.

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ-
ΚΗΣ, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτ-
λου σπουδών και με μακρόχρο-
νη διδακτική εμπειρία, αναλαμ-
βάνει ιδιαίτερα μαθήματα σε μα-
θητές και ενήλικες για την  από-
κτηση πιστοποιητικού Πληροφο-
ρικής (ECDL, ACTA κλπ.)  Τηλ.: 
6937195524.

ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ, βαφές 
νέων και παλιών κτιρίων, κουφω-
μάτων. Άριστη εργασία με συνέ-
πεια. Τιμές λογικές. Κος Γιώργος 
Ελευσινιώτης. Τηλ.: 6972304177, 
22840 53042.

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, παραδίδει ιδιαίτε-
ρα μαθήματα σε μαθητές Δημο-
τικού, Γυμνασίου, Λυκείου. Τηλ.: 
6982287020. 

ΙΤΑΛΙΚΑ, καθηγήτρια κάτοχος ε-
πάρκειας της Ιταλικής γλώσσας, 
παραδίδει μαθήματα ιδιαίτερα, 
σε ενήλικες και παιδιά, ατομικά 
και ομαδικά. Προετοιμασία CELI 
1 - 5, Diploma, Κρατικό πιστοποι-
ητικό. Τηλ.: 6974365805.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ, πα-
ραδίδονται από καθηγήτρι-
α με πολυετή πείρα. Όλα τα ε-
πίπεδα. Προετοιμασία για 
Lower, Proficiency, Michigan και 
Cambridge. Τηλ.: 6974956912. 

ΚΥΡΙΟΣ ζητά εργασία. Φύλακας, 
καθαρισμοί συντηρήσεις κλπ. 
Τηλ. 22840-52543

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑ-
ΘΗΜΑΤΑ μαθηματικών σε παι-
διά γυμνασίου σε χαμηλές τιμές. 
Τηλ.6938485187 

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ηλ. κιθάρας, ακουστικής κιθάρας, 
ηλ. μπάσου και μουσικής τεχνο-
λογίας. Τηλ.: 6974036340. 

ΚΗΠΟΥΡΟΣ, αναλαμβάνει φρο-
ντίδα και συντήρηση κήπων. Τηλ.: 
6936414437.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΙΣΙΝΑΣ, αναλαμ-
βάνει καθαρισμούς και συντηρή-
σεις. Τηλ.: 6946060620.

ΔΑΣΟΠΟΝΟΣ, αναλαμβάνει με-
λέτες φωτοερμηνείας για τη δι-
ερεύνηση του δασικού ή αγροτι-
κού χαρακτήρα έκτασης. Κα Βα-
σιλική Νάκου, Τηλ.: 22810 87593, 
e-mail: dasoponos@gmail.com

 ΔΙΑΦΟΡΑ                   

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙ-
ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, πωλείται 
εν ενεργεία σε κεντρικό δρόμο 
της Πάρου. Τιμή: 20.000€. Τηλ.: 
6972264342.

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙ-
Ο MERCEDES 404, EMZ 4118 
πωλείται μαζί με 5000 μετοχές 
της Κ.Τ.Ε.Λ. ΠΑΡΟΥ Α.Ε. Τιμή: 
360.000€ Τηλ.: 6972697183.

ΜΗΧΑΝΗ APRILIA RS125, πω-
λείται μοντέλο 2004’ Τιμή ευ-
καιρίας: 450€ Τηλ.: 6936563901, 
22840 22285.

ΣΚΑΦΟΣ WHITE SHARK, 5,70μ 
πωλείται με μηχανή evinrude 
90hp. Τηλ.: 6945462897. 

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ VOLVO GLA αυτό-
ματο 1800 κυβικά μοντέλο 1995 
σε αρίστη κατάσταση. Δερμάτι-
νο σαλόνι, λίγα χιλιόμετρα λό-
γω διαμονής στο εξωτερικό. Τι-
μή λογική και συζητήσιμη. Τηλ. 
22840-41923, 6976994404

ΝΑΟΥΣΑ, πωλείται επιχείρηση 
φάστ - φούντ στην καρδιά της 
Νάουσας σε κεντρικό δρόμο, δί-
πλα σε νυχτερινά μαγαζιά, σχο-
λείο και στάση λεωφορείων. Τηλ.:  
6945348626, 6973986302. 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΔΕΙΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ 
ΣΚΑΦΟΥΣ επαγγελματικής αλι-
είας. Τηλ 6951334667 

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ  
Ιταλικό, μάρκας AGA , τριφασι-
κό 25 κιλών, σε άριστη κατάστα-
ση μαζί με ηλιακό θερμοσίφωνα 
200 λίτρων, Πωλείται. Τιμή: 6000€ 
Τηλ.: 6970751200.

PEUGEOT PARTNER, αυτοκίνη-
το επαγγελματικό, πετρέλαιο, δι-
θέσιο με καρότσα κλειστή, πω-
λείται σε πολύ καλή κατάσταση. 
Τιμή: 4000€. Τηλ.: 6970751200.

ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES, εξάτο-
νο, με γερανό, μοντέλο 2000΄ μο-
τέρ ΑΤΕΚΟ, 140 ίππους. Πωλεί-
ται σε άριστη κατάσταση, έτοιμο 
για δουλειά. Τιμή: 14.000€ Τηλ.: 
6977254858.

VW GOLF, πωλείται, 5πορτο του 
κουτιού TSI 122 HP, μοντέλο 2010’ 
ασημί, με ηλιοροφή, 2000χλμ. Τι-
μή: Μόνο 20.000€ και με μικτή 
ασφάλεια για 1 χρόνο δωρεάν. 
Τηλ.: 6945776544. Κος Νικήτας 
Αλιπράντης.

ΣΚΑΦΟΣ ΚΑΜΠΙΝΑΤΟ, πω-
λείται, μήκος 8,40 με μηχα-
νή 270 HP, VOLVO PENTA /
εργάτης-GPS-VHF-βυθόμετρο-
ραδιοκασετόφωνο. Τιμή: 
15.000€. Δεκτός κάθε έλεγχος. 
Τηλ.: 6974012006.ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ • Τηλ. 22850 24858 • Fax: 22850 22645 • Κιν. 6973 370 313

www.praxeisnaxos.gr • e-mail: praxeisnaxos@yahoo.gr

Παροικία Πάρου ( Όπισθεν ACS) • Τηλ. 697 3370313 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - MARKETING - ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΕΙΣ
ΕΚ∆ΟΣΗ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΖΟΥΛΗΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΩΡΑ

www.dounai-lavein.gr

Όλες οι πληροφορίες στη διάθεσή σου

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
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ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΩ...

ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΩ

ΜΕ ΤΟ                      
           

στο 22840 53555 για να δώσω τα νέα στοιχεία

της επιχείρησής µου!

Η νέα έκδοση 2011-2012

ετοιµάζεται!

Ανακοίνωση - Πρόσκληση
Ο Δήμαρχος Πάρου κ. Χρήστος Βλαχογιάννης σε εκτέλεση της υπ’ αρίθμ. 35/2010 

ομόφωνης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου, με την οποία εγκρίθηκε 
η ψηφιοποίηση του αρχείου της εφημερίδας «ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ», καλεί όσους 
διαθέτουν φύλλα της εφημερίδας της περιόδου 8/1981 έως και 12/2004, όπως τα 
προσκομίσουν στο Δήμο Πάρου  έως και τη Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2010, προ-
κειμένου να συμπληρωθεί και να ολοκληρωθεί το αρχείο.

Τα φύλλα που θα προσκομιστούν, θα επιστραφούν μετά από δεκαπέντε ημέρες 
με ευθύνη του Δήμου.

Υπεύθυνη για την παραλαβή και την επιστροφή των φύλλων θα είναι η υπάλλη-
λος του Δήμου Κυριακή Αλιπράντη (Γραμματεία Δημάρχου, τηλ. 22843 60129).

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Η Σχολική Επιτροπή του  1ου Δημοτικού Σχολείου, 1 Νηπιαγωγείου και 3ου Νηπιαγωγείου Πα-

ροικίας ανακοινώνει ότι: Πρόκειται να προσλάβει εργολάβο καθαρισμού του 3ου Νηπιαγωγείου Πα-
ροικίας για το Σχολικό έτος 2010 – 2011. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτη-
ση προς τη Σχολική Επιτροπή μέχρι 14/9/10.Για περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να απευθύ-
νονται στην κα Γιαμοπούλου Παρασκευή Νηπιαγωγό του Σχολείου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
Τηλ. 22840-25063

Η πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής
Φραγκούλη Μαρουσώ

Δικαστική απόφαση ανοίγει το δρόμο για ικανοποίηση 
των διεκδικήσεων της ΕΑΣ Πάρου
Αντισυνταγματικά 
τα προνόμια της ΑΤΕ

Απόφαση (419/2010) του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ναυπλίου δικαιώνει Επιχειρη-
ματία (αγρότης), ο οποίος ζητούσε την «εξάλειψη από την Αγροτική Τράπεζα, υπο-
θήκης που ενέγραψε χωρίς τη συναίνεσή του, πέντε ακινήτων του στην Ερμιόνη 
Αργολίδας, για την εξασφάλιση απαιτήσεών της συνολικού ύψους 750.000 ευβρώ 
κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, που απορρέουν από τη σύμβαση παροχής πί-
στωσης με ανοικτό, αλληλόχρεο λογαριασμό.

Το δικαστήριο έκρινε ότι εφόσον, στην πορεία μεταβλήθηκε ο νομικός χαρακτή-
ρας και η δομή της ΑΤΕ, καθώς μετατράπηκε σε ανώνυμη τραπεζική εταιρία και 
άρα έχει παύσει να είναι κοινωφελής, δεν δικαιολογείται πλέον η διαφοροποίησή 
της έναντι των άλλων τραπεζών. Και αυτό γιατί, η διατήρηση των προνομίων της ως 
κοινωφελής (εφόσον έχει γίνει ανώνυμη εταιρία), είναι αδικαιολόγητη και αντιφατική 
και οδηγεί σε ανισότητα σε σχέση με τις άλλες τράπεζες. 

Η υπαγωγή της ΑΤΕ στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2076/1992 προκύπτει και από ει-
δική ρητή διάταξη του ενιαίου κειμένου της Κοινοτικής Οδηγίας 2000/12/ΕΚ του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το νέο νομοθετικό καθεστώς της ΑΤΕ λοιπόν, δεν επιτρέπει 
τη διατήρηση των προνομίων που προέβλεπε γι’ αυτήν ο ιδρυτικός και καταστατικός 
της νόμος 4332/1929.

Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να γίνει δεκτό, ότι το προνομιακό καθεστώς που εγκαθι-
δρύθηκε υπέρ της ΑΤΕ έχει καταργηθεί. Μεταξύ των προνομίων που καταργήθηκαν, 
είναι και αυτό της μονομερούς εγγραφής υποθήκης. 

Επίσης, υπό το πρίσμα του Συντάγματος, οι προνομιακές διατάξεις υπέρ της ΑΤΕ, 
πρέπει να θεωρηθούν αντισυνταγματικές. Στην κατηγορία των αντισυνταγματικών δια-
τάξεων ανήκει και η διάταξη του άρθρου 12 του Ν. 4332/1929, πρώτον, γιατί «προσβά-
λει το συνταγματικό δικαίωμα της ιδιοκτησίας των οφειλετών της ΑΤΕ, επειδή η εγγρα-
φή υποθήκης στην ακίνητη περιουσία των οφειλετών της συντελείται μονομερώς και 
οδηγεί έτσι, σε μονομερή στέρηση της ιδιοκτησίας τους, χωρίς να τηρούνται οι συνταγ-
ματικές εγγυήσεις». Δεύτερον, «προσβάλει τη συνταγματική αρχή της ισότητας, επειδή 
η μονομερής εγγραφή υποθήκης της ΑΤΕ με ιδιωτικό έγγραφο, συνιστά άνιση προνο-
μιακή μεταχείριση αυτής σε σχέση με όλους τους άλλους κοινούς δανειστές, για τους 
οποίους προβλέπεται η παραχώρηση υποθήκης με ρητή συμβολαιογραφική συναίνε-
ση του οφειλέτη. Σ’ αυτή την κατεύθυνση κινείται και η ανώτατη αρεοπαγιτική νομο-
λογία, που δέχεται ότι «τα προνόμια της ΑΤΕ είναι αντισυνταγματικά με βάση την αρχή 
της ισότητας, διότι θέτουν τους οφειλέτες της σε μειονεκτική θέση σε σχέση με τους 
οφειλέτες άλλων τραπεζών…».

Τέλος, στην απόφαση αναφέται, ότι «έκδηλη είναι η αντίθεση των προνομιακών 
ρυθμίσεων και προς την κοινοτική έννομη τάξη και συγκεκριμένα, προς το Κοινοτι-
κό Δίκαιο του ανταγωνισμού, το οποίο αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης». 

Για τους λόγους αυτούς, το δικαστήριο δέχεται την αγωγή του επιχειρηματία 
αγρότη και διατάσσει την εξάλειψη της υποθήκης που έχει εγγραφεί στα βιβλία 
υποθηκών. Η απόφαση ελήφθη στις 22/4/2010 και δημοσιεύθηκε στις 27/5/2010.

Άσσος για την ΕΑΣ Πάρου
Η απόφαση αυτή, αποτελεί «Άσσο στο μανίκι» της ΕΑΣ Πάρου, η οποία ζητεί την 

άρση της υποθήκης από την ΑΤΕ, ορισμένων εκ των ακινήτων της, προκειμένου, με την 
πώλησή τους, να προχωρήσει το αναπτυξιακό της πρόγραμμα. 

Δίνει επίσης το δικαίωμα στο Δήμο Πάρου, να επαναδιαπραγματευτεί για το ακίνητο 
στην πλατεία «Μαντώ Μαυρογένους», που παραχώρησε στην ΑΤΕ για τη στέγασή της, 
όταν η τράπεζα χαρακτηρίζετο ως κοινωφελής. Επίσης, και ο Δήμος Πάρου δικαιού-
ται να επαναδιαπραγματευτεί για το οικόπεδο που παραχώρησε, στο οποίο στεγάζε-
ται η ΑΤΕ Bank.

Για την πρόσληψη δύο καβοδετών

Αλληλοκατηγορίες 
Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η απόφαση για την πρόσληψη δύο φορτοεκφορ-

τωτών στο λιμάνι της Πάρου, γιατί οι τρεις της Επιτροπής Ρύθμισης Φορτοεκφορ-
τωτών Λιμένος, που αποφάσισαν την πρόσληψη (οι υπόλοιποι απείχαν), προσέλα-
βαν, βάζοντας στην άκρη πολύτεκνους, ο ένας το γιο του, ο δεύτερος τον κουνιά-
δο του.

Οι «κομμένοι» και ο Αντιπρόεδρος αναμένεται με την έγκριση των προσλήψεων 
από τον Νομάρχη, να προχωρήσουν σε ενστάσεις, ενώ η άλλη πλευρά ισχυρίζεται 
ότι όλα έγιναν με βάση το νόμο, οι προσλήψεις έπρεπε να γίνουν για να συμπλη-
ρωθεί ο ελάχιστος αριθμός που απαιτείται για την ύπαρξη του Σωματείου και πως 
ο Πρόεδρος, ο οποίος σύντομα συνταξιοδοτείται, δικαιούνται να διορίσει ένα μέ-
λος της οικογένειάς του.

Συγκεκριμένα, πέντε από τους εξοβελισμένους αιτούντες έχουν απευθυνθεί ήδη 
σε δικηγόρο προκειμένου να κάνουν ένσταση επί των προσλήψεων, όμως ο Νο-
μάρχης Δ. Μπάιλας δεν έχει υπογράψει την απόφαση, την έγκριση δηλαδή των 
προσλήψεων. Σε Δικηγόρο, επίσης κατά των προσλήψεων έχει απευθυνθεί και ο 
Αντιπρόεδρος του Σωματείου Φορτοεκφορτωτών – Καβοδετών και Αχθοφόρων Δ. 
Φραγκούλης. 

Όπως είπε στη ΦτΠ, το Σωματείο αρχικά είχε αποφασίσει για την πρόσληψη 2 
καβοδετών. Αργότερα όμως, στις 20 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε Γενική Συνέ-
λευση του Σωματείου και εκεί αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία (8 έναντι 6), ότι δεν 
είναι απαραίτητες οι προσλήψεις για τους εξής λόγους: 

Καταργήθηκαν τα αχθοφορικά δικαιώματα στα εισιτήρια 
Μειώθηκαν τα δρομολόγια των πλοίων (πρόσδεση και λύση)                                                              
Αυξήθηκαν οι ασφαλιστικές εισφορές 
Ο αριθμός των μελών είναι αρκετός για την κάλυψη των εργασιακών αναγκών 

του Σωματείου
Έτσι, αποφασίστηκε η ακύρωση της προκήρυξης για την πρόσληψη των δύο ατό-

μων στο Σωματείο.
Παρά την απόφαση του Σωματείου τα τρία από τα πέντε μέλη της Επιτροπής (Α. 

Ραγκούσης Λιμενάρχης, Ι. Μπαρμπαρής Πρόεδρος του Σωματείου, Γ. Αλιπράντης 
Δημοτικός Σύμβουλος και μέλος του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.), που εισηγείται στη Νομαρ-
χία Κυκλάδων τις προσλήψεις, αποφάσισε την πρόσληψη. Απουσίαζαν ο εκπρό-
σωπος των Τουριστικών πρακτόρων Γ. Αποστόλου και ο εκπρόσωπος του Εμπορο-
επαγγελματικού Συλλόγου Τ. Τριαντάφυλλος.

Η απόφαση, προκάλεσε την αντίδραση των ανθρώπων που «κόπηκαν», του αντι-
προέδρου του Σωματείου και των άλλων μελών. Ο Αντιπρόεδρος μάλιστα μέσω δι-
κηγόρου θ’ απευθυνθεί στην Περιφέρεια, στο Συνήγορο του Πολίτη και στον Ει-
σαγγελέα. 

Ένσταση κατά της απόφασης θα υποβάλλουν οι: Σωτήρης Δαφερέρας, Γιώργος 
Μαύρης, Χρυσόστομος Παντελαίος, Μανώλης Φραγκούλης και Κων/νος Παπαδό-
πουλος.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Λιμενάρχης Αντ. Ραγκούσης, στην ερώτηση της ΦτΠ 
γιατί, ενώ η δικηγόρος της άλλης πλευράς ζητεί την απόφαση των προσλήψεων, 
δεν τη δίνουν, μας είπε:  

Ακόμη η απόφαση δεν έχει καθαρογραφτεί. Όταν θα γίνει αυτό, θα την πάρουν, 
όπως και ότι άλλο ζητήσουν και με βάση τη νομοθεσία, εφόσον διαφωνούν, μπο-
ρούν να την προσβάλουν. 

Στην ερώτηση εάν υπάρχει κόλλημα σε συγγένεια πρώτου βαθμού και αν παί-
ζουν κάποιο ρόλο τα μόρια, απάντησε:

Όχι δεν υπάρχει κόλλημα. Η νομοθεσία που προβλέπει αυτή τη διαδικασία δεν 
έχει κόλλημα πάνω σ’ αυτό, ούτε παίζουν ρόλο τα μόρια σ’ αυτού τους είδους τις 
προσλήψεις και πρόσθεσε: Εμείς κάναμε ακριβώς αυτό που προβλέπεται πάνω σ’ 
αυτή τη διαδικασία. Η Επιτροπή είχε απαρτία. Κάναμε ερώτημα και στο Υπουργείο 
Εργασίας γι’ αυτό και κατόπιν πήραμε την απόφαση, την οποία στείλαμε στον Νο-
μάρχη για επικύρωση. Εφόσον επικυρωθεί, όποιος θεωρεί ότι θίγεται μπορεί να 
την προσβάλει. 

Για το ίδιο θέμα, ο Πρόεδρος του Σωματείου Γ. Μπαρμπαρής μας είπε: Είμαι πρό-
εδρος τόσα χρόνια και δικαιούμαι, αφού συνταξιοδοτούμαι, να βάλω το γιο μου.

Σε ότι αφορά στην απόφαση της πλειοψηφίας του Σωματείου (8 έναντι 6), για 
ακύρωση της προκήρυξης των προσλήψεων, ο κ. Μπαρμπαρής εκτιμά ότι το χαρτί 
αυτό είναι άκυρο, γιατί έχει μόνο υπογραφές και όχι τη σφραγίδα του Σωματείου. 
Σε σχέση τώρα με τις δύο προσλήψεις, ο κ. Μπαρμπαρής τονίζει: Είχαμε προχω-
ρήσει στην προκήρυξη για την πρόσληψη δύο ατόμων, γιατί το Σωματείο για να δι-
ατηρηθεί, πρέπει να έχει το μίνιμουμ 16 άτομα όπως μας διεμήνυσε η Ομοσπονδία. 
Γι’ αυτό και προχωρήσαμε στις προσλήψεις. Σε ότι αφορά στην πρόσληψη του γιου 
μου, ο κανονισμός μου δίνει το δικαίωμα, διότι με βάση αυτόν, έχουν προτεραιό-
τητα τα παιδιά των λιμενεργατών.
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Ενιαία Κίνηση Πολιτών
- Ενότητα για το Μέλλον

ΕΓΩ - Εμείς
     ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡχΟΣ Ο χΡ. ΒΛΑχΟΓΙΑΝΝΗΣ

συνέχεια από σελ.1
Η πρόθεση των πρωταγωνιστών, να ξεφύγουν από το 

ΕΓΩ και να οδηγηθούν στο Εμείς, πραγματοποιήθηκε, 
αφήνοντας σοβαρή παρακαταθήκη για το μέλλον του 
τόπου.

Την Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου, στη διαδικασία εκλογής 
υποψηφίου Δημάρχου, παρόντες ήσαν 135, ψήφισαν 89 
και έλαβαν: Χρ. Βλαχογιάννης 65 ψήφους, Λουίζος Κο-
ντός 21 και τρία λευκά.

Τα αποτελέσματα ανακοίνωσε ο Πρόεδρος του Δημο-
τικού Συμβουλίου Αντ. Αρκάς, ο οποίος ανακοίνωσε και 
το όνομα του νέου συνδυασμού, από τη συνεργασία των 
δύο παρατάξεων και συνεχάρη τον κ. Βλαχογιάννη για 
την εκλογή του και τον κ. Κοντό για την προσπάθεια και 
το ήθος του. 

Ο Επικεφαλής της παράταξης Χρ. Βλαχογιάννης ευχα-
ρίστησε όλους για τη συμμετοχή και τόνισε: «όλοι μαζί 
μπροστά για μία Πάρο ακόμη καλύτερη». 

Στην ομιλία του, πριν από την ψηφοφορία αναφέρθη-
κε στη διαδικασία και στο γεγονός, ότι άνθρωποι από 
διαφορετικές δημοτικές και πολιτικές παρατάξεις πα-
ραμέρισαν προσωπικές φιλοδοξίες, εγωιστικές αντι-
παραθέσεις, ανούσιες διαφορές και παλαιοκομματικές 
αντιλήψεις και είχαν τη διάθεση και τη θέληση να συ-
νεργαστούν και ν’ αγωνιστούν, με επιμονή και χωρίς ιδι-
οτέλεια για να πετύχουν το καλύτερο για τον τόπο. Η 
σημερινή συνάντηση, είπε, είναι αποτέλεσμα απολύτως 
διαφανών διαδικασιών και δεν εξυπηρετεί σχέδια και 
σκοπούς κανενός άλλου, παρά μόνο τις επιδιώξεις και 
τους στόχους όλων μας. 

Ο κ. Βλαχογιάννης, αναφέρθηκε στον «Καλλικράτη» 
και στις επιπλέον αρμοδιότητες, όπως και στη δύσκολη 
οικονομική συγκυρία που βρίσκεται η χώρα, αλλά και 
στα μειωμένα έσοδα του Δήμου, για να επισημάνει, πως 

παρά το γεγονός ότι ο Δήμος 
Πάρου, ανταποκρίνεται στις ανά-
γκες και τις υποχρεώσεις του, η 
νέα τετραετία απαιτεί ιδιαίτερα 
έξυπνη οικονομική διαχείριση, 
εκφράζοντας τη βεβαιότητα, ότι 
«εμείς μπορούμε να την ασκή-
σουμε καλύτερα από κάθε άλ-
λον, διότι και την εμπειρία και τις 
ικανότητες διαθέτουμε». Αυτή 
η τετραετία, όπως είπε, θα εί-
ναι τετραετία επίλυσης των με-
γάλων και χρόνιων προβλημά-
των του νησιού. 

Σ’ αυτή την προσπάθεια, είπε ο κ. Βλαχογιάννης, δεν 
πρέπει να είμαστε χαλαροί και ασφαλώς χρειάζονται 
και τα νέα πρόσωπα, αλλά και οι παλιοί που έχουν την 
εμπειρία και εξήγησε: «Ένα Συμβούλιο παλαιών κινδυ-
νεύει λόγω κούρασης να έχει μειωμένη απόδοση, ενώ 
με ένα Συμβούλιο νέων προσώπων, εξ αιτίας της απει-
ρίας, κινδυνεύει η Πάρος να χάσει μια τετραετία και να 
οδηγηθεί σε στασιμότητα. Γι’ αυτό τόνισε, η συνύπαρξη 
παλαιών και νέων, είναι η εγγύηση για την αναπτυξιακή 
πορεία του νησιού». 

Για την παράταξη, της οποίας θα ηγηθεί, τόνισε ότι είναι 
ακηδεμόνευτη και θα λειτουργήσει χωρίς δογματισμούς, 
με βασική αρχή: «τα κόμματα να είναι στην υπηρεσία της 
Πάρου και όχι η Πάρος στην υπηρεσία των κομμάτων», 
άλλωστε είπε, ουδέποτε εφαρμόστηκε «η αρχή της πα-
ραταξιακής πειθαρχίας».

Ο κ. Βλαχογιάννης, επέκρινε τη λειτουργία άλλων υπο-
ψηφίων, λέγοντας ότι η διαδικασία αυτή, μπορεί να μην 
ήταν τέλεια, όμως απέχει παρασάγκας από άλλες κινή-
σεις που εκδηλώθηκαν, που ή «είναι φυτευτές από τα 
κόμματα ή γίνονται για να ικανοποιήσουν τα θέλω και τις 
επιθυμίες ηγεμονίσκων, οι οποίοι περιφέρονται νυχθη-
μερόν με μυστικοπάθεια, για να συλλέξουν υπογραφές 
παρακαλώντας ή απαιτώντας, υποσχόμενοι τα πάντα». 
Απευθυνόμενους δε σε όσους, όπως είπε, παριστάνουν 
τους «Σωτήρες», τους προέτρεψε ν’ αποκτήσουν επαφή 
με την πραγματικότητα γιατί μπορεί ν’ αποδειχτούν στο 
μέλλον, επικίνδυνοι.

Ο Δήμαρχος, έκλεισε την ομιλία του καλώντας όλους 
όσοι είναι αποφασισμένοι να εργαστούν συλλογικά, κα-
θώς και τους νέους «ν’ αποδράσουν από την απομόνωση 
και να διεκδικήσουν ότι δικαιούνται αγωνιζόμενοι μαζί 
μας». Η νέα εποχή, κατέληξε, θα είναι εποχή με περισ-
σότερες απαιτήσεις και σίγουρα με περισσότερες προσ-
δοκίες.

Σοφή επιλογή
Κρατώντας στα χέρια του τη διακήρυξη της νέας πα-

ράταξης, ο επικεφαλής της μειοψηφίας Λ. Κοντός, ανέ-
φερε ότι ήδη από τη συμμετοχή, αλλά και από τη συνέ-
χεια, θα αποδειχτεί ότι ήταν σοφή επιλογή η όλη δια-
δικασία. Είμαστε, είπε, μία ομάδα αυτοδιοικητικοί, που 
υπηρετήσαμε την Πάρο και θέλουμε ν’ αντιμετωπίσου-
με τα προβλήματα του νησιού, την επόμενη των εκλο-
γών. Κάναμε την υπέρβαση, βγάζοντας το «ΕΓΩ» και 
πήγαμε στο «όλοι εμείς». 

Ο κ. Κοντός αναφέρθηκε και στις κατηγορίες για συ-
ναλλαγή, που εκτοξεύτηκαν για αυτή τους την επιλογή, 
λέγοντας ότι «πράγματι υπήρξε και αφορούσε στο δι-
καίωμά μας, να μην κάνουμε στείρα αντιπολίτευση, εκ-
μεταλλευόμενη το έλλειμμα των αντιπάλων και τόνισε 
ότι αυτή ήταν η πιο έντιμη ανταλλαγή και όλα τα υπό-
λοιπα είναι απλά στο διεστραμμένο μυαλό τους». 

Κάνουμε είπε, αυτοκριτική, ξέρουμε που πατάμε και 
τι διεκδικούμε και καλούμε όλους κοντά μας, γιατί πι-
στεύουμε ότι η συνεργασία και η συναίνεση της εμπει-
ρίας και της φρεσκάδας, θα οδηγήσουν την Πάρο στο 
μέλλον. Επισήμανε ωστόσο, ότι η ανανέωση δεν γίνεται 
με το να καταδικαστούν οι παλαιότεροι. Το λόγο όμως 
γι’ αυτό, έχει ο Παριανός λαός, ο οποίος θ’ αποφασίσει 
και θα επιλέξει τους καλύτερους. 

Με τη διαδικασία αυτή, τόνισε, δεν τελειώνει κάτι, 
αλλά αρχίζει και σημείωσε, ότι η ομάδα που θα προ-
κύψει θα είναι συμπαγής. Και κατέληξε λέγοντας: Εί-
μαι ευτυχής, που άνθρωποι από διαφορετικές πολιτι-
κές επιλογές, γιατί δεν κρυβόμαστε, είχαμε αυτή την 
κατάληξη και είμαι ικανοποιημένος, γιατί, ανεξάρτη-
τα από το αποτέλεσμα, ότι κάναμε, ήταν στην υπηρε-
σία της Πάρου.

Η όλη διαδικασία κύλησε ομαλά, έγινε δεκτή με εν-
θουσιασμό από τους παρόντες σ’ αυτήν και ακούστηκαν 
πολλά «μπράβο», με την ολοκλήρωσή της.  

Συναρµολόγηση
στο σπίτι σας !

Αν χρειάζεστε βοήθεια στη συναρμολόγηση των επίπλων σας,
τότε κάντε μας ένα τηλεφώνημα! 

Αποκλειστικός Συνεργάτης Αθήνας
τώρα για Πάρο, Νάξο & ΑντίπαροΜε χρέωση τιμοκαταλόγου Αθήνας
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Γιάννης Παντελαίος
κιν.: 6972.051.890


