
Σκέψου τον πλανήτη σου...
ανακύκλωσε “τη ΦΩΝΗ σου”
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«Θεωρούμε την ενέργεια αυτή προσβλητική και 
απαξιωτική και αποκλείει κάθε παραπέρα συνέχι-
ση των συζητήσεων». 

Με αυτό τον αυστηρό και απόλυτο τρόπο ο Μ. Γλέζος και η Κίνηση 
Ενεργών Πολιτών έβαλαν τέλος 
στη διθυραμβική παρουσίαση 
από την πλευρά της Γρηγορίας 
Πρωτολάτη, της πιθανότητας 
προσχώρησής τους στην πα-
ράταξή της. Η κ. Πρωτολάτη 
με νεώτερο δελτίο Τύπου, εκ-
φράζει την απορία της για την 
«μεταστροφή της ΚΕΠ Πάρου». 
Απορίας άξιο είναι το γεγονός 
ότι οι διερευνητικές συζητή-
σεις είχαν ως βάση την αντι-
Καλλικράτη θέση, που σε κάθε 
ευκαιρία έχει διακηρύξει ο Μ. 
Γλέζος. Η κ. Πρωτολάτη έως χτες ήταν όπως δήλωνε, υποστηρικτής της 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης. 

Μία αιχμηρή ανακοίνωση εκδόθηκε την Τετάρτη 29 
Σεπτεμβρίου από την «Κίνηση Ενεργών Πολιτών», με 
την οποία ακυρώνονται οι ισχυρισμοί της Επάρχου 
και επικεφαλής της παράταξης «Πάρος ΑΞΙΑ» Γρη-
γορίας Πρωτολάτη για πρόταση από την πλευρά του 

Μανώλη Γλέζου με σκοπό τη συνεργασία εν όψει των 
δημοτικών εκλογών. Χαρακτηρίζουν την κίνησή της 
αυτή «προσβλητική» και «απαξιωτική», γιατί γίνεται 
προσπάθεια από την πλευρά της να φανεί ότι ήδη η 

Κίνηση έχει προσχω-
ρήσει στην παράταξή 
της, γεγονός που απο-
κλείει, όπως τονίζεται, 
«κάθε παραπέρα συνέ-
χιση των συζητήσεων». 
Στο κείμενο εκφρά-
ζεται η έκπληξη των 
μελών της Κίνησης για 
το δελτίο Τύπου της κ. 
Πρωτολάτη, την ώρα, 
που όπως αναφέρουν 
συνεχιζόταν η διερευ-
νητική συζήτηση των 
δύο αντιπροσωπειών. 

Την έκπληξή της για το συγκεκριμένο κείμενο της 
Κίνησης, εκφράζει με νεώτερο δελτίο Τύπου και η κ. 
Πρωτολάτη, η οποία κάνει λόγο για «μεταστροφή» την 
οποία αποδίδει σε εσωτερικό πρόβλημα της «Κίνησης 
Ενεργών Πολιτών», ευχόμενη να το λύσουν. Ισχυρί-
ζεται μάλιστα, ότι το δελτίο Τύπου εκδόθηκε κοινή 
συναινέσει. 

Β’ έκδοση
“Ανάρπαστο” έγινε το τελευταίο 

φύλλο της Φωνής της Πάρου. 

Η διανοµή των φύλλων έγινε Πέµπτη (χθες 30/9), 7 το απόγευµα. 

Έως αργά το βράδυ είχαν αδειάσει όλα τα υπαίθρια stand.

Τυχαίο; Δεν νοµίζουµε.

Προχωρήσαµε άµεσα σε ανατύπωση & θα το κάνουµε 

όποτε ξαναχρειαστεί & όσες φορές χρειαστεί.

Οι αναγνώστες θα ενηµερώνονται από την ΦτΠ απρόσκοπτα, 

έντυπα αλλά και ηλεκτρονικά στο www.fonitisparou.gr.

Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης

Για κρατήσεις απευθυνθείτε στον ταξιδιωτικό σας 
πράκτορα ή στην HELLENIC SEAWAYS
Άστιγγος 6, Πλατεία Καραϊσκάκη
18531 Πειραιάς
τηλ.: 210 4199000, fax: 210 4117900
www.hsw.gr

στην Πάρο με το “Νήσος Ρόδος”!

* Τα δρομολόγια ισχύουν έως 31/10/2010.

Πάρο           Πειραιά
Τρίτη - Πέμπτη - Κυριακή 00:30 (επόμενη μέρα)

Πειραιά           Πάρο
∆ευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή 18:00
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«Προσβλητική» και 
«απαξιωτική» ενέργεια

Μ. Γλέζος – ΚΕΠ για τη Γρηγορία Πρωτολάτη

ΑΝΤΙ-ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ, Η ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ 

συνέχεια σελ. 7συνέχεια σελ. 5

Υποψήφιος Περιφερειάρχης 

Γιάννης Μαχαιρίδης

Αρχιπέλαγος 
Δημιουργίας

Στις Κυκλάδες αναμένεται την 
ερχόμενη εβδομάδα, ο υποψήφι-
ος Περιφερειάρχης Ν. Αιγαίου Γ. 
Μαχαιρίδης, για να «κλειδώσει» τα 
άτομα που θα συμμετάσχουν στο ψηφοδέλτιό του από 
το νομό μας.  

Στη συνέντευξή του στη ΦτΠ, αναφέρεται στους 
στόχους του συνδυασμού του «Νότιο Αιγαίο - Αρχι-
πέλαγος Δημιουργίας», η υλοποίηση των οποίων «θα 
δώσει ασφάλεια και σιγουριά σε Κυκλαδίτες και Δω-
δεκανήσιους». Ο κ. Μαχαιρίδης πιστεύει στον «Καλλι-
κράτη» και θεωρεί ότι είναι ευκαιρία, μπροστά σ’ αυτή 
την ιστορική πρόκληση οι πολίτες της περιφέρειας, με 
ενιαία φωνή να διεκδικήσουν, για να πετύχουν.

Από Νομάρχης Δωδεκανήσου – υποψήφιος Πε-
ριφερειάρχης. Ένας ακόμη νομός, αυτός των Κυ-
κλάδων, υπό την «εποπτεία» σας. Πόσο γνωστές 
σάς είναι οι Κυκλάδες, σε σχέση με τα προβλήμα-
τα, τις ιδιαιτερότητες, τους ανθρώπους…;

Μέχρι και σήμερα ακόμα, Κυκλάδες και Δωδεκάνη-
σα, δύο ευαίσθητοι και «δύσκολοι» νομοί, αποτελούν 
μια ενιαία Διοικητική Περιφέρεια. Διαχειριζόμαστε 
τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, σε 
έναν αγώνα δρόμου για να απορροφήσουμε και να 
αξιοποιήσουμε πόρους, πολύτιμους για τα νησιά μας. 
Ήταν ένας κοινός αγώνας, η κάθε πλευρά με τις διεκ-
δικήσεις και τις προτεραιότητές της. 

Όμως το «ταξίδι» στις Κυκλάδες και συνολικά στο 
Αιγαίο είχε ξεκινήσει πολύ πιο νωρίς για μένα. Όταν 
επί περίπου έξι χρόνια, ως Γενικός Γραμματέας του 
Υπουργείου Αιγαίου, είχα την εξαιρετική τιμή και ευ-
θύνη να υπηρετήσω ένα προς ένα τα νησιά του Αρχι-
πελάγους, φυσικά και των Κυκλάδων. 
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ΑΙΡΕΤΙΚΑ 
του Χρίστου Γεωργούση
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Έτος 65ο, Νέα Περίοδος, Έτος ίδρυσης 1945
Κωδικός Εντύπου 3233, Αριθμ. φύλλου: 127

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.

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Ερωτήματα για υποψήφιους
Για τους υποψήφιους όλους, δημάρχους και συμ-

βούλους και για γενικότερους προβληματισμούς, 
υποβάλλουμε μερικά ερωτήματα. Παρόμοια ερω-
τήματα επεξεργάζεται ο Σύλλογος «Οι φίλοι της 
Πάρου», ενώ άλλα διάφορα έχουν ήδη ακουστεί 
και δημοσιευτεί. 

-Ποια τα θετικά και πια τα αρνητικά της μέχρι σή-
μερα λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου; Ποιο 
είναι το καινούριο που αγγέλλετε εσείς;

-Υπάρχουν πρωτότυπες σκέψεις για άλλη πορεία, 
για την ανάπτυξη θεσμών που θα δώσουν στην πο-
λιτική νέα αισθητική, θα εμπνεύσουν και θα φέ-
ρουν ορμή αλλαγής και αποτελεσματικότητας; 

-Έχουν αναγνωστεί τα προβλήματα του νησιού 
και έχει γίνει αξιολόγηση και ιεράρχησή τους; Κα-
ταλήξαμε λ.χ. σε σχολεία-παραπήγματα, γιατί η λο-
γική δεν ήταν αυτή.

-Πώς θα λυθεί το πρόβλημα της ολοένα και μι-
κρότερης συνοχής της τοπικής κοινωνίας; 

-Πώς θα αντιμετωπιστεί η παρουσία μερικών χι-
λιάδων ξένων στο νησί; Υπάρχουν ή όχι, θα συνε-
νοηθούμε μαζί τους, θα βρούμε τρόπους γόνιμης 
συνύπαρξης; 

-Ποιες οι κατευθύνσεις για το περιβάλλον, που 
διαρκώς υποβαθμίζεται; Θα αξιοποιηθούν τρόποι 
συνεργασίας υπηρεσιών και οικολογικών οργανώ-
σεων, ώστε το κακό να σταματήσει; Δασικές εκτά-
σεις εκχερσώνονται, δρόμοι παράνομοι ανοίγονται, 
λόφοι, υγρότοποι και παραλίες χάνονται, ενώ φυ-
τρώνουν σπίτια, πισίνες και θηριώδη οικοδομήματα 
και το νησί καταστρέφεται. 

-Ποια συγκεκριμένα μέτρα για το νερό (η επάρ-
κεια και η ποιότητά του αποτελούν ένα πρώτο πρό-
βλημα) πρόκειται να εφαρμοστούν; Είναι γνωστές 
οι προτάσεις από συζητήσεις, συσκέψεις και ημε-
ρίδες; 

-Ποιο το μέλλον των παραλιών που παραχωρού-
νται σε καταπατητές και επιχειρηματίες; Σε πολλά 
σημεία της ακτής έχουν καταληφθεί δημόσιοι χώ-
ροι και όμως δεν κινείται ούτε ο Δήμος, ούτε το Λι-
μεναρχείο, ούτε η Αστυνομία. Ειδικά για τις θέσεις 
χάραξης γιαλού και παραλίας γνωρίζετε ότι αυτό 
αποτελεί σοβαρή παράβαση καθήκοντος;

-Πώς θα γίνει πράξη η λαϊκή συμμετοχή, που μέ-
νει πάντα απραγματοποίητη υπόσχεση; Δεν μπορεί 
να διεκπεραιώσει μόνο του ένα 25μελές δημοτικό 
συμβούλιο υποθέσεις ολόκληρου του νησιού χωρίς 
τη συμμετοχή των πολιτών, που σπρώχνονται στο 
περιθώριο και γίνονται αδιάφοροι και απαθείς.

-Πώς θα επιδιώξετε και θα πετύχετε την απο-
κέντρωση, ώστε η φροντίδα και η ευθύνη να είναι 
στα χέρια όλο και περισσότερων πολιτών; Κατα-
γράφεται στα αρνητικά της δημοτικής αρχής ότι 
ουδεμία κοινή συνάντηση των κοινοτικών συμβου-
λίων πραγματοποιήθηκε τα τελευταία 8 χρόνια! Θα 
συζητάτε με τους πολίτες ή θα αφαιρείτε διαρκώς 
δημοκρατικές κατακτήσεις, όπως έγινε και με τις 
λαϊκές συνελεύσεις;

-Ποια η πολιτική για τα σχολεία; Θα βρεθούν 
τρόποι να ενθαρρυνθούν οι μαθητικές κοινότητες 
να λειτουργήσουν ως φυτώριο πολιτών, θα αναλη-
φθούν πρωτοβουλίες για μια τοπική βουλή εφή-
βων;

-Ποια θα είναι η πολιτιστική πολιτική του Δήμου; 
Θα πρωτοστατήσει στην ανάπτυξη συνεργασίας 
μεταξύ των πολιτιστικών φορέων ή θα θελήσει να 
ασκήσει «κυβερνητικό πολιτισμό»;

-Θα συνεχίσει η λογική να μεταβάλλεται ο Δή-
μος σε όργανο εξυπηρέτησης επιχειρηματιών του 
τουρισμού, ενώ υπάρχουν και άλλες ασχολίες και 
άλλων αναγκών δημότες; 

-Τι μέτρα πρόκειται να ληφθούν, ώστε να εν-
θαρρυνθεί η πρωτοβάθμια παραγωγή που σχεδόν 
εγκαταλείφθηκε; 

-Ποιες πρωτοβουλίες θα αναληφθούν, ώστε οι 
δημότες να καταστούν υπεύθυνοι πολίτες; Η πολι-
τική των παραχωρήσεων του Δήμου επέτρεψε σε 
πολλούς να αυθαιρετήσουν, να καταπατήσουν, να 
παρανομήσουν, να θεωρήσουν ως μόνη πολιτική το 
στενό συμφέρον τους. 

-Ποιες οι απαραίτητες δράσεις για την υγεία και 
περίθαλψη;

Γάμος
O Μιχάλης Γεώργιος του Χαράλαμπου και της Παρασκευής το γένος Μέξη, κά-

τοικος Παροικίας Πάρου και η Αλμπιόνα Γκίνη του Ζέυ και της Μαρίας το γένος 
Τζιόκα κάτοικος Παροικίας Πάρου, πρόκειται να παντρευτούν και ο γάμος θα γίνει 
στην Παροικία Πάρου.  

Π.Ε.Φ.Ο. Πάρου – Αντιπάρου 

Τίμησαν τη μνήμη 
του φίλου τους

Επιμνημόσυνη δέηση εις μνήμη του αδικοχαμένου 
Φίλου και Γραμματέα του συνδέσμου Αντώνη Αρια-
νούτσου, τελέσθηκε την Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου στα 
γραφεία του συνδέσμου, παρουσία συγγενών και φί-
λων του. Στο κάλεσμα ανταποκρίθηκε πλήθος κόσμου 
και μέλη της Π.Ε.Φ.Ο. Πάρου – Αντιπάρου.

 Το παρόν έδωσαν επίσης, ο Δήμαρχος Πάρου Χρ. 

Βλαχογιάννης, ο επικε-
φαλής της μειοψηφίας Λ. 
Κοντός, οι Δημοτικοί Σύμ-
βουλοι κ.κ. Φρ.Βελέντζας, 
Μ. Κωβαίος και Κ. Μπι-
ζάς, ο υποψήφιος δήμαρ-
χος Ηλ. Κουτρομιχάλης, 
καθώς επίσης και εκπρό-

σωποι από το σύν-
δεσμο του Πανα-
θηναϊκού στο νησί 
μας, με επικεφα-
λής τον Πρόεδρό 
τους Κ. Πατέλη. 

Μέσα σε κλίμα 
πένθους ακολού-
θησαν τα εγκαί-
νια (Αγιασμός) 
των γραφείων της 
ΠΕΦΟ, χοροστα-
τούντως του Μη-
τροπολίτη Παρονα-
ξίας κ. Καλλίνικου.

Νέο Δ.Σ.
Πραγματοποιήθηκε επίσης, Γενική Συνέ-

λευση και Οικονομικός Απολογισμός των πε-
πραγμένων του απερχόμενου Διοικητικού Συμ-
βουλίου και διεξήχθησαν οι εκλογές για την 
ανάδειξη του νέου Δ.Σ. της Π.Ε.Φ.Ο. Πάρου – 
Αντιπάρου. 

Από το σύνολο των 64 ταμειακώς τακτοποιη-
μένων μελών της Π.Ε.Φ.Ο. Πάρου – Αντιπάρου 
για τη σαιζόν 2010/11, ψήφισαν 42 μέλη με ένα 
άκυρο ψηφοδέλτιο. Τα αποτελέσματα έχουν ως 
εξής:

Παπαγιάκουμος Νικόλαος – 30 ψήφοι, Κα-
βάλλης Εμμανουήλ – 27, Πάνου Ευαγγελία – 
24, Τσαντάνης Δημήτριος – 23, Κρουσταλλάκης 
Ιωάννης – 21, Τριαντάφυλλος Αναστάσιος – 16, 
Πούλιος Διαμαντής – 15, Τσακώνης Νικόλαος 

– 11, Τσιγώνιας Εμμανουήλ – 10, Δρακουλάκος Ιω-
άννης – 6, Ρούσσος Μιχαήλ – 6, Μελανίτης Νικόλαος 
– 3.

Στο Δ.Σ. του συνδέσμου εκλέγονται τα 9 πρώτα 
μέλη και τα υπόλοιπα 3 είναι αναπληρωματικά μέλη. 
Ο πρώτος σε ψήφους, κ. Παπαγιάκουμος Νικόλαος, 
αναμένεται να προσκαλέσει το νεοεκλεγέν Δ.Σ. σε συ-
νεδρίαση για να συγκροτηθεί σε σώμα.

Ένωση 
Ξενοδόχων

Εκλέχθηκαν τα νέα μέλη της 
Ένωσης Ξενοδόχων Πάρου Αντιπά-
ρου, που προήλθε από τη συγχώ-
νευση των δύο συλλόγων του κλά-
δου «Άγιος Αρσένιος» και «Ξένιος 
Ζευς». Οι εκλογές έγιναν την Τέ-
ταρτη 22 Σεπτεμβρίου, αφού προ-
ηγουμένως έγινε αναφορά από τον 
απερχόμενο πρόεδρο Τάκη Αμπα-
τζή στα πεπραγμένα του έτους που 
πέρασε, αλλά και στους στόχους 
του νέου Δ.Σ.

Από τις εκλογές αναδείχτηκαν:
Τάκης Αμπατζής, Γρηγόρης Πρέ-

κας, Γιώργος Περαντινός, Χριστί-
να  Φωκιανού, Κώστας Βακιρτζής, 
Μάρκος Πολυκανδριώτης, Πανα-
γιώτης Μαρινόπουλος, Νίκος Κα-
νάλες, Γιώργος Μπαφίτης

Αναπληρωματικά μελή:
Γιώργος Μπιζάς, Αναστάσιος Γκί-

κας, Λίλα Παπανικολάου

Προσεισμικός 
έλεγχος σχολείων

Το Επαρχείο Πάρου - Νομαρχιακή Αυτο-
διοίκηση Κυκλάδων γνωστοποιεί  ότι στο 
πλαίσιο της υλοποίησης προγραμματικής 
σύμβασης μεταξύ της Νομαρχιακής Αυτοδι-
οίκησης Κυκλάδων και της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ 
Α.Ε., πρόκειται να διενεργηθεί από τους μη-
χανικούς της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Α.Ε. και με 
δαπάνες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
Κυκλάδων προσεισμικός έλεγχος όλων των 
σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης 
στην Πάρο και την Αντίπαρο.

Νέο Δ.Σ.
Συγκροτήθηκε σε Σώμα το Δ.Σ. του 
Νηπιαγωγείου Νάουσας. Το νέο 
προεδρείο έχει ως εξής: 

Πρόεδρος: Γεωργία Σπανοπού-
λου, Αντιπρόεδρος: Βούλα Μπαφίτη, 
Γραμματέας: Μαρία Μυρτώ Παλού-
μπη, Ταμίας: Υπαπαντή Χαμηλοθώρη, 
Μέλος: Γεωργία Αρκουλή. Αντιπρό-
σωπος στην ένωση Συλλόγου Γονέων 
και Κηδεμόνων Πάρου ορίστηκε η κ. 
Γεωργία Σπανοπούλου.

Διαμαρτυρία 
εμπόρων

Ο Πρόεδρος 
του Εμποροε-
παγγελματικού 
Συλλόγου Πά-
ρου-Αντιπάρου 
σ υ μ μ ε τ ε ί χ ε 
στην εκδήλωση 
διαμαρτυρίας 
που πραγμα-
τοποίησε στον Πειραιά η Ομοσπονδία των 
εμπόρων στις 22 Σεπτεμβρίου, ημέρα του 
Ελληνικού Εμπορίου. 

Σύνθημα της εκδήλωσης – αντίστασης: 
«Δεν αντέχουμε άλλο», στη συνεχιζόμενη 
τακτική αποδυνάμωσης των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων που βρίσκονται πλέον στα 
όρια της αντοχής τους με κίνδυνο την επι-
βίωσή τους.



ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ

“H ΠΑΡΟΣ ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ”

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ πρόσωπα
ΝΕΟΙ άνθρωποι • ΦΡΕΣΚΙΕΣ ιδέες

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΝΤΡΟΜΙΧΑΛΗΣ

η Πάρος µας ενώνει

«ΌΛΟΙ ΜΑΖΙ να πάρουµε το µέλλον στα χέρια µας»

Εκλογικό κέντρο: Λιµάνι Παροικίας 

Τηλ.: 22840 27133 / Fax: 22840 27133 / Κιν.: 6944277606 / e-mail: parosmasenoni@gmail.com

Τ.Θ. 70 / Τ.Κ. 84400, Πάρος

Ο Ηλίας Κουντροµιχάλης υπηρέτησε 
στο Λιµενικό Σώµα 32 χρόνια και 
αποστρατεύθηκε το 2010, µε το 
βαθµό του πλοιάρχου µετά από 
αίτηση του. Υπηρέτησε σε επιτελικές 
θέσεις του πρώην ΥΕΝ και τα τελευ-
ταία 5 χρόνια ήταν Λιµενάρχης στην 
ΠΑΡΟ. Είναι παντρεµένος µε την 
Θωµαϊα Κέτση-Πυλοστόµου και 
έχουν δύο κόρες.
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 Μία συγκινητική ιστορία εξελίχθηκε την περασμένη 
Παρασκευή στο Δημαρχείο. Πρωταγωνιστές ένα ζευ-
γάρι Ισραηλινών με τα τρία τους παιδιά και ο καρδι-
ολόγος του Κέντρου Υγείας Ανδρόνε Γκαμπριέλ. Το 
ζευγάρι ήρθε στην Πάρο, όχι για διακοπές, αλλά για 
να επιστρέψει το πανάκριβο θρομβολυτικό φάρμα-
κο (1500 ευρώ), γιατί το μοναδικό που υπήρχε στο 
Κέντρο Υγείας, χρησιμοποιήθηκε για να σωθεί  μία 
56χρονη Ισραηλινή, η οποία έκανε διακοπές στο νησί 
μας και τις διέκοψε λόγω σοβαρού καρδιακού επει-

σοδίου στις 
9 Ιουνίου 
(έμφραγ-
μα).  

Η Νου-
ρί Μπέρ-
μαν με τη 
β ο ή θ ε ι α 
του καρ-
δ ι ο λ ό γ ο υ 
Α ν δ ρ ό ν ε 
Γκαμπριέλ 

ξεπέρασε τον κίνδυνο και μεταφέρθηκε στη συνέχεια 
σε νοσοκομείο των Αθηνών και από εκεί, ασφαλής 
πλέον, στην πατρίδα της. Για να ευχαριστήσει το γιατρό 
και όλους όσοι της προσέφεραν τις πρώτες σωτήριες 

βοήθειες, η Ισραηλινή θέ-
λησε να επιστρέψει το φάρ-
μακο. Η πρώτη προσπάθεια 
όμως, λόγω μπλοκαρίσμα-
τος στο ελληνικό τελωνείο, 
απέτυχε. Έτσι, ανέλαβε να 
το φέρει στην Πάρο, φιλι-
κό της ζευγάρι, το οποίο 
μαζί με τον καρδιολόγο κ. 
Ανδρόνε πήγαν στο Δήμο, 
μέσω του οποίου έγινε η 
επιστροφή του φαρμάκου, 
καθώς το Κέντρο Υγείας, 

δεν διαθέτει μηχανισμό για την αποδοχή προσφορών 
ή δωρεών. 

Στο Δήμο τους υποδέχτηκε ο Δήμαρχος Χρ. Βλα-
χογιάννης, ο οποίος ευχαρίστησε το ζευγάρι για την 
επιστροφή του φαρμάκου λέγοντας ότι είναι σημαντι-
κό ν’ αναγνωρίζεται η προσφορά του Κέντρου Υγείας. 
Ο κ. Βλαχογιάννης ευχαρίστησε και τον 
καρδιολόγο, για τον οποίο τόνισε ότι 
το σύντομο διάστημα που βρίσκεται 
στο νησί, είναι έντονη η παρουσία και 
η προσφορά του. Εξέφρασε επίσης τη 
χαρά του για τη σωτηρία της Ισραηλινής 
και υπογράμμισε ότι μπορεί να είναι 
πολλά τα προβλήματα που υπάρχουν 
στο Κέντρο Υγείας, ξεπερνιούνται όμως 
σ’ ένα βαθμό λόγω της προσφοράς για-
τρών και εργαζομένων. 

Τη συνομιλία κατά τη συνάντηση στο Δήμο άκουγε 
και η κ. Μπέρμαν μέσω κινητού τηλεφώνου, η οποία, 
σύμφωνα με τους φίλους της, έχει σημαντική παρου-
σία στην εμπορική ζωή του Ισραήλ. Ευχαρίστησε και 
η ίδια για την επιχείρηση διάσωσής της και εξέφρα-
σε την επιθυμία να ξανάρθει στην Πάρο για να τους 
ευχαριστήσει όλους και κυρίως τον κ. Ανδρόνε, από 
κοντά. 

Η κ. Μπέρμαν κατά τη διάρκεια των διακοπών της 
στην Πάρο συμμετείχε σε εικαστικό πρόγραμμα του 
Δήμου, ασφαλώς όμως θα είχε και κάποια έφεση στη 
ζωγραφική. Το ταλέντο της αυτό το αξιοποίησε απο-
τυπώνοντας στο μουσαμά τα συναισθήματά της, αλλά 
και αυτό που 
έβλεπε μέσα 
στην έντο-
νη θολού-
ρα από το 
έμφραγμα. 
Στον καμβά, 
λοιπόν, ζω-
γράφισε το 
γιατρό, όχι 
το πρόσωπό 
του, δεν το 
ξεχώριζε, της είχαν μείνει όμως τα κίτρινα γυαλιά που 
φορούσε και η ιατρική κόκκινη ρόμπα. Του έδωσε τη 
μορφή  του αρχαγγέλου Γαβριήλ, ίσως έτσι να έβλεπε 
το γιατρό μεταξύ ζωής και θανάτου. Συναισθήματα και 
εικόνες την ώρα που αγωνίζονταν ο γιατρός και η ίδια 
για τη ζωή της.  

Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ είναι ο άγγελος που εμφα-
νίστηκε στο προφήτη Δανιήλ. Στη γυναίκα του Μανωέ 
και της ανήγγειλε πως θα γεννήσει τον Σαμψών. Στον 
Ιωακείμ και την Άννα και τους ανήγγειλε πως θα γεν-
νήσουν την Παναγία. Στον ιερέα Ζαχαρία, πως θα γεν-
νήσει τον άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Αυτός ήταν που 
έτρεφε με ουράνιο άρτο την Παναγία, μέσα στα Άγια 
των Αγίων, αλλά ήταν και ο άγγελος που έφερε το 
χαρμόσυνο μήνυμα στην Παναγία περί της γεννήσεως 
του Ιησού Χριστού. Αυτός καθησύχασε τους φόβους 
του Ιωσήφ. Αυτός παρουσιάστηκε στους βοσκούς. Αυ-
τός είπε στον Ιωσήφ, να πάρει την Μαρία και το βρέ-
φος και να φύγει στην Αίγυπτο και ύστερα από καιρό, 
να επιστρέψει στη γη του Ισραήλ. Αυτός υπηρέτησε 
μέχρι τέλους το μυστήριο της ενσάρκου οικονομίας 
του Θεού Λόγου.

Η Ισραηλινή που γύρισε υγιής στην πατρίδα της μετά από 
καρδιακό επεισόδιο στην Πάρο
Επέστρεψε 
το πανάκριβο φάρμακο
σε ένδειξη ευγνωμοσύνης

Μαθητικό
Συμβούλιο

Τα αποτελέσματα των μαθητικών εκλογών για τα 
5μελη και το 15μελές μαθητικό συμβούλιο του Γυμνα-
σίου Αρχιλόχου έχουν ως εξής:

Α1 τμήμα: Πρόεδρος: Βιτζηλαίου Δήμητρα, Γραμ-
ματέας: Βούλτσιος Αριστείδης, Ταμίας: Κυπραίου 
Χριστίνα, Μέλη: Γεμελιάρης Γιώργος, Ντολανόφσκα 
Αλεξάνδρα.

Α2 τμήμα: Πρόεδρος: Σάμιος Μενέλαος, Γραμματέ-
ας: Τσόγια Ναταλία, Ταμίας: Τόσκα Έρι, Μέλη: Τζανα-
κόπουλος Χρήστος, Τόσκα Ντονάλντ.

Β1 τμήμα: Πρόεδρος: Ανουσάκης Γιάννης, Γραμμα-
τέας: Αλιπράντης Γιάννης, Ταμίας: Μπουραντέ Σέβη, 
Μέλη: Γεμελιάρη Μαρία, Ολντάσι Μάρκος.

Β2 τμήμα: Πρόεδρος: Χρυσάκη Ειρήνη, Γραμματέας: 
Πετροπούλου Νικολίνα, Ταμίας: Παντελαίου Βαρβάρα, 
Μέλη: Σκορδίλης Στέλιος, Παντελαίου Μιχαήλα

Γ1 τμήμα: Πρόεδρος: Κυδωνιέως Κωνσταντίνα, 
Γραμματέας: Αριανούτσος Δημήτρης, Ταμίας: Λουκή 
Μαρουσώ, Μέλη: Καραφυλλάκης Ραφαήλ, Κρώνης 
Σταύρος.

Γ2 τμήμα: Πρόεδρος: Πούτρο Ιωάννα, Γραμματέ-
ας: Τριβυζάς Μάριος, Ταμίας: Τριανταφύλλου Μαρία, 
Μέλη: Ραγκούσης Γιώργος, Σούλι Αγκελάρντο.

15μελες Μαθητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος: Κωνσταντίνα Κυδωνιέως, Αντιπρόεδρος: 

Καραφυλλάκης Ραφαήλ, Γραμματέας: Αριανούτσος 
Δημήτρης, Μέλη: Πραμμάτειας Δημήτρης, Καραφφυ-
λάκης Δανιήλ, Ραγκούσης Γιώργος, Ανουσάκης Γιάν-
νης, Κρώνης Σταύρος, Βιτζηλαίος Βασίλης, Μελανίτη 
Εμμανουέλα, Αλιπράντης Γιάννης, Παντελαίου Βαρ-
βάρα, Γκέμπορις Εβελίνα, Παντελαίου Μαντώ, Σιφάκη 
Τατιάνα.

Βρείτε λύση!
Κωμικοτραγική είναι πλέον η κατάσταση σχετικά 

με την τέως διευθύντρια του 1ου Δημοτικού Σχολεί-
ου Παροικίας, κατά της οποίας εκκρεμούν κατηγορί-
ες για κακοδιαχείριση των οικονομικών του σχολεί-
ου. Καθημερινά σχεδόν, η δασκάλα τοποθετείται σε 
κάποιο σχολείο του νησιού, αντιδρούν οι γονείς και 
ξε-τοποθετείται. Τώρα, σύμφωνα με τον προϊστάμενο 
του 6ου Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Μα-
ρινάκη, η δασκάλα τοποθετείται στο Δημοτικό σχολείο 
Νάουσας για ενισχυτική διδασκαλία. 

Αν δεν αντιδράσουν οι γονείς θα παραμείνει. Όλα 
όμως παίζονται. Μήπως να βρεθεί μια λύση άμεσα, 
γιατί η κατάσταση αυτή είναι ψυχοφθόρα και για την 
ίδια και για τους γονείς;  

Ροταριανός Όμιλος Πάρου 
PAROS ROTARY CLUN

2470 DISTRICT ROTARY INTERNATIONAL
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠ'ΑΡ. 1

Αφιερωμένη στο μήνα Νεότητας, όπως κάθε Σεπτέμβριο, είναι καθιερωμένο από 
το Διεθνές Ρόταρυ, ήταν η πανηγυρική συνεστίαση του Ροταριανού Ομίλου Πάρου 
που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου 2010 στο εστιατόριο Franca 
Scala  στην Παροικία. Προσκεκλημένος ομιλητής ήταν ο κ. Αριστείδης Βαρριάς 
(Th.M., Δρ. Θεολογίας και Γλύπτης), Προϊστάμενος του 5ου Γραφείου Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων, με θέμα: “Κοινωνικές και Ψυχολογικές συντεταγμέ-
νες, μέσα στις οποίες ο Παριανός νέος οραματίζεται το μέλλον του”.

Ο ομιλητής, στην εξαίρετη ομιλία του, πραγματοποίησε μια διαχρονική τομή στην 
κοινωνία του νησιού αναλύοντας τα προβλήματα που αντιμετώπισε τις τελευταίες 
δεκαετίες ο νέος της Πάρου στην προσπάθειά του να προσανατολισθεί κοινωνικά 
και επαγγελματικά.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Ροταριανός Όμιλος Πάρου προκήρυξε διαγωνισμό με θέμα 
«Ο βαθμός συμβολής του εθελοντισμού στην προσέγγιση μεταξύ των κοινωνι-
ών», στον οποίο μπορεί να λάβουν μέρος μαθητές όλων των Λυκείων της Πάρου. 
Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό μπορεί να πληροφορηθούν 
τις σχετικές λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του Ροταριανού Ομίλου Πάρου www.
rotaryparos.gr.

Διέψευσε στο Δημοτικό Συμβούλιο 
της περασμένης Δευτέρας η Αντιδή-
μαρχος Άννα Κάγκανη, όλα όσα ακού-
στηκαν και γράφτηκαν σχετικά με τις 
μπάρες στην παραλιακή της Παροικιάς. 
Στη διάψευση της κ. Κάγκανη τονίζεται: 
«Επειδή τις τελευταίες ημέρες ανα-
φέρθηκε το όνομά μου για την αφαίρε-
ση των μπαρών, δηλώνω ότι ουδέποτε 
έδωσα εντολή να πραγματοποιηθεί η 
αφαίρεσή τους, τη στιγμή που υφίσταται 
η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
για παραμονή τους έως τις 30 Σεπτεμ-
βρίου. Οποιοδήποτε άλλο σχόλιο γίνε-
ται, αποτελεί κακόβουλη πρωτοβουλία, 
για να θίξουν την προσωπικότητά μου». 

Στο θέμα παρενέβη ο Δήμαρχος Χρ. 
Βλαχογιάννης εκφράζοντας την απορία 
του για το πώς είναι δυνατόν ορισμένοι 
να λένε τόσα ψέματα με μεγάλη ευκο-
λία. 

Στο Δημοτικό Συμβούλιο ήταν παρών 

και ο κ. Γεμελιάρης, ο οποίος επίσης 
διέψευσε ότι πήρε εντολή από την κ. 
Κάγκανη για να αφαιρέσει τις μπάρες 
λέγοντας χαρακτηριστικά ότι εντολές 
παίρνουν μόνο οι δικηγόροι από τους 
εντολείς πελάτες τους ή οι επικοινωνι-
ολόγοι και τόνισε ότι αρχικά έβγαλε τις 
μπάρες μέσα από τη θάλασσα που ήταν 
τουλάχιστον τρεις ημέρες και όταν επα-
νήλθαν στο συγκεκριμένο σημείο τοπο-
θετούνταν και αφαιρούνταν κατά βού-
ληση. Εγώ, είπε, έβγαλα τις μπάρες που 
μπαινόβγαιναν. Κάποιοι όμως επέλεξαν 
το συγκεκριμένο σημείο για να κάνουν 
χαβαλέ και μέσω εμού να «χτυπήσουν» 
την κ. Κάγκανη και κατ’ επέκταση το 
Δήμαρχο. 

Παίρνοντας το λόγο ο κ. Βλαχογιάν-
νης τόνισε πως σε κάθε περίπτωση, οι 
αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου 
δεν πρέπει να παραβιάζονται.

Στις 30 Σεπτεμβρίου άνοιξε για τα οχήματα η παραλιακή 

Διάψευση Άννας Κάγκανη
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Υποψήφιος Περιφερειάρχης Γιάννης Μαχαιρίδης

Αρχιπέλαγος Δημιουργίας 
Είναι για μένα μια προσωπική και πολιτική εμπειρία η θητεία μου στο Υπουργείο 

Αιγαίου, που τότε είχε καταξιωθεί ως ένας φορέας που ήταν κοντά στον ακρίτα, 
κοντά στον νησιώτη. Δουλέψαμε γι’ αυτό με αγάπη και κόπο κι αυτό είναι κάτι που 
ξέρουν και αναγνωρίζουν οι Κυκλαδίτες. 

Στο ψηφοδέλτιό σας θα υπάρξουν άτομα από Πάρο ή Αντίπαρο και αν ναι, 
ποιοι είναι αυτά;

Ο συνδυασμός μας συγκροτείται με ιδιαίτερη προσοχή και με σχεδιασμό τέτοιο 
που να εκπροσωπείται από άξιους και δοκιμασμένους ανθρώπους και να εκφρά-
ζει χωρικά – κατά το δυνατόν - κάθε γωνιά της Δωδεκανήσου και των Κυκλάδων, 
παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες λόγω του πολυνησιακού χαρακτήρα της Περι-
φέρειάς μας.

Πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε το ψηφοδέλτιό μας και θα 
διαπιστώσει κάθε Κυκλαδίτης και Δωδεκανήσιος ότι τα μέλη του συνδυασμού μας 
είναι συμπατριώτες μας με γνώσεις, δυναμισμό και θέληση για να γυρίσει σελίδα 
το Νότιο Αιγαίο. 

Η γνώμη σας για τον «Καλλικράτη» ποια είναι;
Αυτή που ήταν εξ αρχής, από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε η δημόσια δια-

βούλευση για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση. Κόντρα στους αρνητές κάθε αλλαγής, 
εμείς πιστέψαμε στη βαθιά τομή που γίνεται στη Δημόσια Διοίκηση και στην Αυ-
τοδιοίκηση. 

Δεν θεωρήσαμε όμως τίποτα δεδομένο. Πιέσαμε και διεκδικήσαμε, ώστε ο νη-
σιωτικός χώρος να κατακτήσει το ρόλο και τη θέση που του αξίζει. Ειδικά για τα 
νησιά μας στο Νότιο Αιγαίο ήμαστε σαφείς: Να αγγίξει ο «Καλλικράτης» και το 
τελευταίο νησί σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Και τώρα, Δωδεκανήσιοι και Κυ-
κλαδίτες, είμαστε μπροστά στη μεγάλη και ιστορική πρόκληση, να εκφραστούμε 
και να διεκδικήσουμε ως Αιγαιοπελαγίτες, με ενιαία φωνή. 

Ποια εκτιμάτε ότι είναι τα κυρίαρχα προβλήματα στην Περιφέρεια Ν. Αιγαί-
ου;

Οι κάτοικοι των νησιών μας, από τη μια άκρη της Δωδεκανήσου μέχρι την άλλη 
άκρη των Κυκλάδων, έχουν δικαίωμα στην ευημερία και στο να νοιώθουν το αί-
σθημα της ασφάλειας και της σιγουριάς. Να πιστέψουν ότι αξίζει να μένουν στον 
τόπο τους, να μένουν στις μικρές τους τις πατρίδες. 

Αγκυλώσεις και χρόνια προβλήματα, που δοκιμάζουν συχνά την κοινωνική συ-
νοχή, δεν μπορεί να κληροδοτούνται στο παρελθόν. Δομές υγείας, σύγχρονες 
υποδομές, μεταφορές και συγκοινωνίες, νέες στρατηγικές για ελκυστικότητα του 
τουριστικού μας προϊόντος, αξιοποίηση με σεβασμό του περιβαλλοντικού και πο-
λιτιστικού μας πλούτου και τόσα άλλα, είναι πεδία – προκλήσεις για την αιρετή 
Περιφέρεια. 

Όλα αυτά και το καθένα ξεχωριστά, είναι ή θα έπρεπε να είναι εθνικές προτεραι-
ότητες. Αυτό το χρέος απέναντι σε κάθε νησιώτη, που νοιώθει ίσως ξεχασμένος 
και μακριά, οφείλουμε να το αναλάβουμε εμείς. Προσωπικά, αλλά και οι συνεργά-
τες μου είμαστε έτοιμοι, σαν από καιρό, για αυτήν την αποστολή. 

Ποιο είναι το στοιχείο που σας διαφοροποιεί από τον κ. Κόκκινο, ο οποίος 
έχει διατελέσει Περιφερειάρχης;

Αποφεύγω να διαφοροποιούμαι σε σχέση με πρόσωπα.  Διαφοροποιούμαι με 
νοοτροπίες και ιδεολογικές αντιλήψεις. Εγώ αυτό που εύχομαι και ελπίζω είναι, 
όσοι συμμετάσχουν στο πρώτο αιρετό Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου, 
είτε από τη θέση της πλειοψηφίας είτε της μειοψηφίας, να πιστεύουν βαθιά μέσα 
τους, συνειδητά και με πάθος, σε αυτήν τη Μεταρρύθμιση. 

Να πιστεύουν ειλικρινά σε αυτή τη μοναδική ευκαιρία για τους Κυκλαδίτες και 
τους Δωδεκανήσιους και να ισχυροποιήσουν ακόμα περισσότερο τη φωνή και τη 
θέση τους. Είμαι βέβαιος ότι οι πολίτες θα μας αξιολογήσουν όλους και η κρίση 
τους θα είναι αυστηρή αλλά δίκαιη. 

Είναι μεγάλη η ευθύνη όλων εμάς που θα αποτελέσουμε το πρώτο αιρετό Πε-
ριφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου. Σε εμάς πέφτει ο κλήρος να στεριώσει ο 
θεσμός και να αναζωογονήσουμε τις μικρές μας κοινωνίες. 

Αυτή είναι η προσωπική μου δέσμευση, ο δικός μου λόγος τιμής, η υπόσχεση 
που δίνουμε όσοι πάμε μαζί, στοχεύοντας πραγματικά σε ένα «Αρχιπέλαγος Δη-
μιουργίας».

συνέχεια από σελ.1

Εκλογικά Κέντρα
 Το πρώτο εκλογικό κέντρο Δημοτικού Συνδυ-

ασμού έκανε την εμφάνισή του στο λιμάνι της Πα-
ροικίας, δίνοντας πλέον και επίσημα χρώμα εκλογών 
στους Παριανούς, αλλά και στους επισκέπτες. 

Ο υποψήφιος Δήμαρχος Ηλίας Κουντρομιχάλης, 
επικεφαλής του συνδυασμού «Η Πάρος μας Ενώνει», 
άνοιξε το εκλογικό του γραφείο ακριβώς απέναντι 
από το Μύλο του λιμανιού. 

Τηλέφωνα επικοινωνίας και Fax: 22840 – 27133 
email parosmasenoni@gmail.com T.K. 84400.

 To εκλογικό του κέντρο στην πλατεία Λυγαριάς 
ετοιμάζει και ο Συνδυασμός «Ενιαία Κίνηση Πολιτών 
– Ενότητα για το Μέλλον», με επικεφαλής τον Δήμαρ-
χο Χρήστο Βλαχογιάννη. Το εκλογικό κέντρο θα λει-
τουργήσει από την από 1η Οκτωβρίου.

 Το εκλογικό της κέντρο εγκαινιάζει η Ανεξάρτη-
τη Δημοτική Παράταξη «Πάρος Αξία», με επικεφαλής 
την Έπαρχο Γρηγορία Πρωτολάτη, την Παρασκευή 1η 
Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Το εκλογικό κέντρο βρί-
σκεται στην πλατεία της Εκατονταπυλιανής. 

Eπικοινωνία
Ανακοίνωση του Υπο-

ψήφιου Περιφερειάρχη 
Νοτίου Αιγαίου Νίκου 
Συρμαλένιου.

«Η Περιφερειακή Πα-
ράταξη «Πολίτες Κόντρα 
στον Καιρό» ενημερώνει 
τους Πολίτες της Περιφέ-
ρειας Νοτίου Αιγαίου ότι 
λειτουργεί η ιστοσελίδα 
της παράταξης στη διεύ-
θυνση http://politesna.
blogspot.com. Καλούμε 
τους συμπολίτες μας να 
επισκεφθούν την ιστοσε-
λίδα μας, όπου θα μπο-
ρέσουν να διαβάσουν τα 
νέα της παράταξης, την 
εκλογική διακήρυξη και 
το πρόγραμμα μας αλλά 
και να επικοινωνήσουν 
μαζί μας».

Π
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Ανακοίνωση
Πρόσκληση

Σε συνέχεια της από 8-9-2010 ανακοίνωσης-πρό-
σκλησης, ο Δήμαρχος Πάρου κ. Χρήστος Βλαχογιάν-
νης, καλεί όσους διαθέτουν τα συγκεκριμένα φύλλα 
της εφημερίδας «ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ» σύμφωνα με 
την παρακάτω λίστα:        

1ο-10ο/1982, 1ο , 5ο , 11ο-12ο /1983, 6ο/1984, 2ου, 
5ο , 7ο , 11ο/1985, 3ο/1986, 7ο-8ο /1987, 1ο/1988, 
8ο/1993, 5ο, 8ο, 11ο-12ο /1995, 1ου, 8ου-11ου-
12ου /1996, 10ου-11ου/1997, 1ου , 4ου-12ο /2000, 
1ο-12ο /2001, 1ο-12ο/2002, 1ο-2ο, 4ο, 6ο-12ο/2003, 
1ο , 3ο-5ο /2004, όπως τα προσκομίσουν στο Δήμο 
Πάρου  έως και την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2010, 
προκειμένου να συμπληρωθεί και να ολοκληρωθεί 
το αρχείο για την ψηφιοποίησή του.

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 υπάλληλος του Δήμου Κυριακή 
Αλιπράντη (Γραμματεία Δημάρχου τηλ. 2284360129).

Ο πρόεδρος της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης
του Δήμου Πάρου και οι “εκδόσεις Ραγκούση”
σας προσκαλούν την Κυριακή 3 Οκτωβρίου και ώρα 19:30
στο Κοινοτικό Μέγαρο Λευκών όπου θα γίνει η παρουσίαση
του βιβλίου του Ευάγγελου Καστανιά
“Χωρατά και Ιστορίες από τις Λεύκες Πάρου”.

ΟΜΙΛΗΤΕΣ: Αντώνης Αρκάς  |  Χρήστος Γεωργούσης
                          Κυριακή Ραγκούση - Κοντογιώργη

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Κάτι δεν πάει καλά
Του Δημήτρη Μερεμέτη

Μετά τη δεύτερη τοποθέτηση για το ζήτημα των ανε-
μογεννητριών, από τους φίλους της Πάρου  αυτή τη 
φορά, είμαι πλέον πεπεισμένος ότι κάτι δεν πάει καλά.

Ξέρουμε τι θέλουμε, ξέρουμε που βρισκόμαστε και 
που πάμε, ή είμαστε μακριά νυχτωμένοι;

Όταν με την χαρακτηριστική αυτοκαταστροφική ελ-
ληνική καθυστέρηση καταφέρνει σιγά σιγά να στηθεί 
το πρώτο αιολικό πάρκο στο νησί μας, θυμόμαστε τι;

 Αυτό το λέω γιατί στο σημείο που τοποθετήθηκαν, 
του οποίου η επιλογή είχε γίνει πριν 35 χρόνια, λει-
τουργούσε μετεωρολογικός κλωβός για τη συλλογή 
στοιχείων σχετικά με τους ανέμους.

Κάνουν θόρυβο οι ανεμογεννήτριες, μας λένε ξαφ-
νικά, απαξιώνουν τη γη στην περιοχή κάνουν παράσι-
τα στην τηλεόραση και άλλα απίθανα.

Τα πιο πάνω με αναγκάζουν να σας  αποκαλύψω 
τώρα ένα μεγάλο μυστικό. Το εργοστάσιο της ΔΕΗ 
κάνει πολύ θόρυβο, έχει μια τεραστία αντιαισθητική 
καμινάδα που φαίνεται ακόμη και από την Νάξο, τα 
καυσαέρια που παράγει έχουν άσχημη μυρωδιά, μαυ-
ρίζουν τον ουρανό όταν έχει άπνοια, μειώνει την αξία 
της γης γύρω του, ίσως ακόμη και ζώα να μην βοσκούν 
εκεί, δεν ξέρω πόσο επηρεάζει τις καλλιέργειες, αλλά 
νομίζω ότι τα πάντα εκεί γύρω θα περιέχουν και λίγο 
θειάφι από το καύσιμο. Ανεφοδιάζεται με τάνκερ που 
μια φορά είχε πιάσει φωτιά και κανείς δεν θέλει να 
σκεφτεί τις συνέπειες ενός ναυτικού ατυχήματος στον 
κόλπο της Νάουσας, ενώ το ίδιο το κτήριο αν και το 
καλύπτει  το ανάγλυφο της περιοχής, είναι εξαιρετικά 
αντιαισθητικό.

Θα προτιμούσα ν' άκουγα από τους κατοίκους των 
Βρυξελών φίλους μας, παραινέσεις σχετικά με την 
εξοικονόμηση ενέργειας, την ανακύκλωση, την χρήση 
υγραερίου για μαγείρεμα, την εγκατάσταση καλαίσθη-
των ηλιακών θερμοσιφώνων, τη χρήση λιγότερο ενερ-
γοβόρων αυτοκινήτων, σχόλια για τις εκατοντάδες 
πισίνες δίπλα στη θάλασσα, να χαρακτηρίζουν τα θε-
τικά από τα πιο πάνω  και τις παραθεριστικές στο νησί 
κατοικίες τους και εν γένει τη μεταφορά σε μας  πρα-
κτικών πληροφοριών για ζητήματα περιβάλλοντος και 
τελικά την άσκηση πίεσης για την πλήρη κάλυψη των 
αναγκών των νησιών σε ενέργεια από ήπιες πηγές, 
αντί στείρας ξεπερασμένης και ανεδαφικής κριτικής.

Κατά την ταπεινή μου άποψη η εικόνα των ανεμο-
γεννητριών μάλλον σε ανεμόμυλο παραπέμπει, εικόνα 
όχι ξένη για ένα νησί, ενώ στην περιοχή που εγκα-
θίστανται δεν νομίζω ότι εμποδίζεται η βοσκή ή οι 
καλλιέργειες, ενώ η τηλεόραση!!!! μπορεί να συνεχίζει 
την αποβλακωτική δράση της με καθαρή εικόνα, γιατί 
γίνεται ψηφιακή.

Αγαπητοί φίλοι της Πάρου που μερικοί είστε και φί-
λοι μου, ατυχώς αυτή τη φορά μου δώσατε την εικόνα 
ότι μας κοιτάτε από πολύ μακριά, από πολύ μεγάλη 
απόσταση. Ίσως  οι απόψεις  όσων ζούμε μόνιμα εδώ 
πολλά χρόνια να είναι αρκετά διαφορετικές από τις 
δικές σας .

Ένα δεν αλλάζει...η πραγματικότητα.

Ελληνική Εταιρία Περιβάλλοντος
και Πολιτισμού

Ημερίδα
διαβούλευσης

Στο πλαίσιο της προσπάθειας συνεργασίας και 
πραγματοποίησης συντονισμένων κοινών δράσεων 
των Συλλόγων πολιτών της Πάρου, η Τοπική Επιτρο-
πή της Ελληνικής Εταιρίας Περιβάλλοντος και Πολιτι-
σμού, προγραμματίζει για τις 25 Οκτωβρίου ημερίδα 
δημόσιας διαβούλευσης, στην οποία θα κληθούν να 
συμμετάσχουν όλοι όσοι επίσημα έχουν δηλώσει την 
πρόθεσή τους να διεκδικήσουν τη διοίκηση του Δή-
μου Πάρου. 

Οι συνεργαζόμενοι σύλλογοι θα καταθέσουν έως 
τις 15 Οκτωβρίου κοινό ερωτηματολόγιο προς τους 
υποψήφιους και ζητούν δημόσιες συναντήσεις για τα 
ζητήματα που τους απασχολούν

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με το μέλος της Ελληνι-
κής Εταιρίας Μένιο Αποστολίδη, στάλθηκε επιστολή 
προς το Δ.Σ. των ΦΙΛΩΝ της ΠΑΡΟΥ από τις 21/09/10, 
στην οποία τους επισημαίνεται  ότι «δεν συνδυάζεται 
ο τρόπος που θέλουν να λειτουργούν τις πολιτικές δι-
εργασίες με τον δικό μας» και ζήτησαν να εξαιρεθούν  
από τη λίστα των συνεργαζομένων Συλλόγων. Όπως 
λέει ο κ. Αποστολίδης, μας αγνόησαν και εξέδωσαν 
δελτίο τύπου ανακοινώνοντας δράση ‘’όμοια’’ με την 
δική μας, στην οποία μας εμφανίζουν ως ‘’συμμετέ-
χοντες’’!!!  και βέβαια  ΔΕΝ πρόκειται να υλοποιήσουν 
γιατί όλοι τους είναι στις Βρυξέλλες.

Είναι ξεκάθαρο, τονίζει,  ο κ. Αποστολίδης, ότι προ-
σπαθούν  να θολώσουν τα νερά, δεν ξέρω για ποιόν 
λόγο. Μάλλον γιατί είναι απλά ‘’γραφειοκρατικοί κα-
ραγκιόζηδες’’ και θέλουν μονίμως να είναι της προ-
σκολλήσεως, αλλά δουλειά ΜΗΔΕΝ και στα βραβεία 
ΠΡΩΤΟΙ.

Το ζήτημα όμως είναι ότι κατάφεραν να σκορπί-
σουν σύγχυση για τη δράση της Ελληνικής Εταιρίας 
και αυτό πρέπει να ξεκαθαριστεί. Άλλο Οι Φίλοι Της 
Πάρου και άλλο η δική μας ενέργεια της Ελληνικής 
Εταιρίας δηλαδή μαζί με τους συλλόγους του νησιού. 

Κινδυνέυουν 
ζωές, αλλά πάμε 
…δικαστικά

Η αδιαφορία των υπευθύνων (στην προκειμένη πε-
ρίπτωση του Επαρχείου), ν’ αποκαταστήσουν ζημιές, 
που μπορεί να σταθούν μοιραίες ακόμη και για τη ζωή 
μας, καταγράφηκε με το χειρότερο τρόπο. Μία κοπέλα 

έχασε το χέρι της μετά από πτώση με το αυτοκίνητό 
της κάτω από τη γέφυρα στο Συρίγο ποταμό. Ενδεχο-
μένως, όπως τόνισε ο κ. Φραγκούλης στο Δημοτικό 
Συμβούλιο, το αυτοκίνητο να μην έπεφτε από τη γέ-
φυρα, εάν είχαν αποκατασταθεί τα κάγκελα, στηρίγ-
ματα του σώματος της γέφυρας, τα οποία είχαν φύ-
γει από τη θέση τους από προηγούμενη πρόσκρουση 
αυτοκινήτου στα κιγκλιδώματα αυτά. Υπάρχει ευθύνη, 
είπε ο κ. Φραγκούλης και πρέπει ν’ αναζητηθεί. 

Σύμφωνα με τις πληροφορίες η Έπαρχος κ. Γρηγο-
ρία Πρωτολάτη (δεν έκανε γνωστό αν θ’ αποκαταστα-
θεί η ζημιά, για να μη θρηνήσουμε και άλλα θύματα), 
ζήτησε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου 
τα επικυρωμένα πρακτικά, για δικαστική, όπως είπε, 
χρήση.

Άσκηση 
«ΕΡΜΗΣ 2010»

Με επιτυχία, παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, 
πραγματοποιήθηκε η 6η Πα-
νελλαδική Άσκηση Επικοι-
νωνιών Έκτακτης Ανάγκης 
«ΕΡΜΗΣ 2010», των Παραρ-
τημάτων της Ελληνικής Ομά-
δας Διάσωσης, το Σαββατο-
κύριακο 25 & 26 Σεπτεμβρίου. 
Η πραγματοποίηση της άσκη-
σης «ΕΡΜΗΣ 2010»  έχει ως 
σκοπό την αξιολόγηση των 
κινητών σταθμών της ΕΟΔ και των δυνατοτήτων τους ως 
προς τη συνεργασία τους με τους φορείς που εμπλέκο-
νται σε περιπτώσεις αντιμετώπισης καταστάσεων έκτα-
κτης ανάγκης, σε θέματα τηλεπικοινωνιακών επαφών. 

Οι σταθμοί των κρατικών φορέων εξέπεμπαν από τις 
βάσεις τους, ενώ τα συνεργεία της ΕΟΔ  βρίσκονταν σε 
κατάσταση εκστρατείας  εκτός βάσης, στην ύπαιθρο. Το 
Παράρτημα Κυκλάδων συμμετείχε στην άσκηση  με το 
όχημα Επικοινωνιών –  UNIMOG 404S - και 4 μέλη. 

Θέατρο
Η Θεατρική Ομάδα Νάουσας με τη Χορωδία και το 

Μουσικό τμήμα του Συλλόγου παρουσιάζουν τη μουσι-
κοθεατρική παράσταση,  «Η Κανέλα και το Δυοσμαράκι» 
της Αριστέας Κοντραφούρη. 

Η παράσταση θα δοθεί την Κυριακή 3 Οκτωβρίου στις 
6:30μ.μ. στην Αίθουσα της θεατρικής Ομάδας, στην Νά-
ουσα. Τη Χορωδία και την ορχήστρα που συνοδεύουν 
την παράσταση διευθύνει η μουσικός Φένια Θεοφίλου.

Άριστη εμφάνιση
Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη 

στην Κύπρο του Μουσικοχορευτικού Συγκροτήματος του 
Δήμου  Πάρου μετά από πρόσκληση του Πολιτιστικού 
Ομίλου Ακρωτηρίου Κύπρου. 

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε από 26/08 έως και 
1/09/2010. Οι παραστάσεις του χορευτικού απέσπασαν 
τα κολακευτικά σχόλια όλων, ενώ ταυτόχρονα ενθουσί-
ασαν με τον παλμό, τη ζωντάνια και το κέφι τους, όλους 
όσοι παραβρέθηκαν σ΄αυτές, αποτελώντας για μια ακό-
μη φορά τον καλύτερο πρεσβευτή της Πάρου στο εξω-
τερικό. 
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ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ, ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ, ΓΙΑ ΑΚΡΑΙΕΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ!
Εξ’ολοκλήρου από Accoya wood. Το ξύλο του μέλλοντος!

Τα κουφώματα φέρουν γραπτή εγγύηση:
Ξυλείας: 30 χρόνια
Χρωμάτων: 10 χρόνια
Σιδηρικών: (μάσκουλα, πατζουρόβεργες, ανεμοστηλώματα) εφ’ όρου ζωής
Μηχανισμών: 10 χρόνια ή 60.000 ανοίγματα
Υαλοπίνακες: 10 χρόνια

Το ξύλο έχει εγγύηση 25 ετών για 
χρήση εντός εδάφους & 50 ετών 
για χρήση εκτός εδάφους. Μετά 
επέρχεται η φυσιολογική φθορά 
του ξύλου.

Τούρλος Μάρπησσας Πάρος 84 400 Τ.Θ. 23
Τηλ: 22840 41504 / fax: 22840 28662

efar@hol.gr / www.efar.gr     

Ν. ΚΡΗΤΙΚΟΣ & Α. ΚΡΗΤΙΚΟΣ Ο.Ε.    

Ένας ένας 
φεύγουν...

Έγιναν πολλές ερωτήσεις στην 
εφημερίδα μας, για το όνομα 
Τριαντάφυλλος Γιώργος που βρί-
σκεται στη λίστα υποστηρικτών 
της κ. Πρωτολάτη. Ερωτηθείς ο 
κ. Τριαντάφυλλος Γιώργος πρώ-
ην δήμαρχος Πάρου, μας δήλωσε 
ότι καμία σχέση δεν έχει με τη 
λίστα αυτή, ούτε και με την προ-
εκλογική διαδικασία. 

Επίσης, για τον ίδιο λόγο, ο 
Ρούσσος Γεώργιος του Πατίστα 
από τα Μάρμαρα, μας δήλωσε 
ότι όχι μόνο δεν έχει σχέση με 
τη λίστα των υποστηρικτών της κ. 
Πρωτολάτη, αλλά αντιθέτως θα 
είναι υποψήφιος με το συνδυα-
σμό του κ. Βλαχογιάννη.

Σύμφωνα όμως με μέλη της Κίνησης, συμφωνία 
υπήρξε και το κείμενο στο οποίο συμφώνησαν και το 
οποίο αναφέρεται στο δεύτερο, απογευματινό δελτίο 
Τύπου της Κ. Πρωτολάτη, συνέχειας του πρώτου, είναι 
το εξής: «Σήμερα, Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2010, αντιπρο-
σωπείες των δημοτικών παρατάξεων «Πάρος ΑΞΙΑ» και 
«Κίνηση Ενεργών Πολιτών» συναντήθηκαν και συζήτη-
σαν τις δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ τους με βα-
σική αρχή ότι οι μόνοι κυρίαρχοι ν’ αποφασίζουν για 
τον εαυτό τους και τα προβλήματα που τους απασχο-
λούν, είναι οι ίδιοι οι πολίτες. Υπήρξε γόνιμη συζήτη-
ση. Ανταλλάχτηκαν σκέψεις και απόψεις. Η συζήτηση 
θα συνεχιστεί». 

Η σπουδή της κ. Πρωτολάτη να εκδώσει το πρώτο 
δελτίο Τύπου για να γνωστοποιήσει τις διερευνητικές 
συζητήσεις, οι οποίες δεν ήταν βέβαιο ότι θα κατέλη-
γαν σε συμφωνία, αφού η πλειοψηφία των μελών της 
Κίνησης διαφωνούσε, ενόχλησε τελικά το σύνολο των 
μελών του συντονιστικού, που σε συνάντησή τους στις 
28 του μήνα έβαλαν στοπ στο εγχείρημα και ομόφωνα 
κατέληξαν σε κείμενο το οποίο δημοσιοποίησαν στις 29 
Σεπτεμβρίου.

Στο κείμενο αυτό αναφέρεται:
«Σήμερα 28/09/10 συναντήθηκε το Συντονιστικό της 

Κίνησης Ενεργών Πολιτών Πάρου, για να ενημερωθεί 
και να συζητήσει για την συνάντηση με αντιπροσωπεία 
της παράταξης «Πάρος ΑΞΙΑ-Γρηγορία Πρωτολάτη».

»Με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι, την ώρα που οι 2 
αντιπροσωπείες διερευνούσαν, υποτίθεται, «τη δυνα-
τότητα συνεργασίας μεταξύ τους, με βασική αρχή ότι 
οι μόνοι κυρίαρχοι να αποφασίζουν για τον εαυτό τους 
και τα προβλήματα που τους απασχολούν, είναι οι ίδιοι 
οι πολίτες», η Παράταξη «Πάρος-ΑΞΙΑ» της Γρηγορίας 
Πρωτολάτη διακινούσε δελτίο, που όχι μόνο ανέτρεπε 
τα όσα δηλώνανε τα μέλη της στη συνάντηση αντιπρο-

σωπειών, αλλά έφτανε μέχρι 
το σημείο να χρησιμοποιεί 
μια απλή κοινωνική συνά-
ντηση με τον Μανώλη Γλέζο, 
για να εμφανίσει ότι εκείνος 
δήθεν μετέφερε πρόταση 
συνεργασίας της Κίνησης 
Ενεργών Πολιτών Πάρου, 
υπονοώντας μάλιστα, εμμέ-
σως πλην σαφώς, την προ-
σχώρηση στην Παράταξή 

της.
»Θεωρούμε την ενέργεια της αυτή προσβλητική και 

απαξιωτική, που αποκλείει κάθε παραπέρα συνέχιση 
των συζητήσεων.

»Η Κίνηση Ενεργών Πολιτών Πάρου δηλώνει ότι συ-
νεχίζει την πορεία της με στόχο την αυτόνομη κάθοδό 
της στις Δημοτικές Εκλογές της 7ης Νοεμβρίου.

»Καλούμε τις Παριανές και τους Παριανούς, υπερα-
σπιζόμενοι την αξιοπρέπειά τους, να καταψηφίσουν την 
Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και τις δημοτικές παρατάξεις 
που την εκπροσωπούν, για το μνημόνιο, την υποταγή 
στην Τρόικα, την καταπάτηση των κεκτημένων στα ερ-
γασιακά και στο ασφαλιστικό, το στραγγαλισμό του μέλ-
λοντος του λαού μας. Να εναντιωθούν στον «Καλλικρά-
τη» που κρατικοποιεί την αυτοδιοίκηση, καταργεί την 
διοικητική και πολιτική της αυτοτέλεια και πολτοποιεί 
τον πολίτη οικονομικά, πολιτικά, κοινωνικά και υπηρε-
τεί το δικομματισμό.

»Συμπαραταχθείτε και ενισχύστε το Συνδυασμό της 
ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΑΡΟΥ για να αποφασί-
ζουν οι πολίτες για τον εαυτό τους».

Άμεση ήταν η αντίδραση της κ. Πρωτολάτη, προκει-
μένου να προλάβει τα κακώς κείμενα από την αρνητική 
εξέλιξη και τα παραλειπόμενα που προκύπτουν από αυ-
τήν. Εξέδωσε αμέσως άλλο δελτίο Τύπου, στο πλαίσιο 
όπως λέει των αρχών της παράταξής της για διαφάνεια 
στα κοινά, στο οποίο παραδέχεται ότι το πρώτο δελτίο 
Τύπου εκδόθηκε πράγματι πριν τελειώσει η διερευνητι-
κή συνάντηση. Αφού κάνει λόγο για «μεταστροφή» και 
για εσωτερικά προβλήματα στην Κίνηση, εκφράζει την 
πεποίθηση ότι «στην Κίνηση Ενεργών Πολιτών Πάρου 
υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να συμβάλουν για το 
καλό της Πάρου». Η κ. Πρωτολάτη τους ευχαριστεί για 
την πρόταση συνεργασίας και τους επιρρίπτει την ευθύ-
νη, γιατί αυτή δεν τελεσφόρησε.

Στο πρώτο δελτίο Τύπου της κ. Πρωτολάτη που κυ-
κλοφόρησε ενώ ήταν σε εξέλιξη ακόμη η συνάντηση, 
μεταξύ άλλων αναφέρεται: «Η Γρηγορία Πρωτολάτη δι-
ατηρεί εδώ και πολλά χρόνια φιλικούς δεσμούς με το 
σεβαστό κ. Μανώλη Γλέζο. Στο πλαίσιο φιλικής συνά-
ντησης ο κ. Μ. Γλέζος πρότεινε στην κ. Πρωτολάτη συ-
νεργασία ενόψει των δημοτικών εκλογών. Η υποψήφια 
Δήμαρχος Πάρου ως επικεφαλής της παράταξης «Πά-
ρος ΑΞΙΑ» επιφυλάχθηκε να μεταφέρει την πρόταση 
που της έγινε στην πολιτική επιτροπή του συνδυασμού. 
Την Δευτέρα 27/9 η κ. Πρωτολάτη μετέφερε ως επι-
κεφαλής την καταρχήν αποδοχή του συνδυασμού μας 
για μία διερεύνηση του ενδεχόμενου συνεργασίας στον 
κ. Γλέζο. Έτσι, συμφωνήθηκε αντιπροσωπεία να συνα-
ντηθεί με όποιους θελήσει ο κ. Γλέζος και φυσικά τον 
ίδιο, με σκοπό να ακούσουν τα μέλη μας το σύνολο της 
πρότασης που αρχικά υπέβαλε ο κ. Γλέζος και ο οποίος 
προφανώς την είχε επεξεργαστεί με τους συνεργάτες 
του. Σημειώνουμε ότι ο συνδυασμός μας αποδέχεται 
κάθε διερεύνη-
ση συνεργασίας 
με κριτήριο τις 
αρχές και αξί-
ες που έχει ήδη 
καταθέσει υπο-
γ ε γ ρ α μ μ έ ν ε ς 
από ένα μεγάλο 
μέρος πολιτών 
που συνεχώς 
δ ι ε υ ρ ύ ν ε τ α ι 
μέχρι σήμερα. 
Είναι καλοδε-
χούμενος για 
συζήτηση όποιος 
ή όποια έχει να 
προσθέσει κάτι 
θετικό, κάποια 
επιπλέον αξία, 
στις προϋπο-
θέσεις ίδρυσης 
του συνδυασμού 
μας, όπως έχουν 
δημοσιευθεί». 

«Προσβλητική» και
«απαξιωτική» ενέργεια

Μ. Γλέζος – ΚΕΠ για τη Γρηγορία Πρωτολάτη

ΑΝΤΙ-ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ, Η ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ 
συνέχεια από σελ.1
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Ένα ασύλληπτο ματς διεξήχθη στο δημοτικό στάδιο 
της παροικίας την Κυριακή το μεσημέρι. Λίγα λεπτά 
πριν από την έναρξη του αγώνα οι Παριανοί φίλαθλοι 
είχαν σχεδόν κατακλύσει το γήπεδο και δημιούργη-
σαν πολύ καυτή ατμόσφαιρα με τους παίχτες να τους 
ανταμείβουν με το παραπάνω. Τον αποκάλεσαν “ΤΕ-
ΛΙΚΟ”  της Πάρου μετά τις νίκες και των δυο ομάδων 
στους προηγούμενους αγώνες και δεν είχαν άδικο. 
Είχαμε πολλά χρόνια να δούμε έναν τέτοιο αγώνα στα 
γήπεδά μας, με δυο πολύ καλές ομάδες με καλή ορ-
γάνωση, πολύ ταλέντο και μεγάλο πάθος για τη νίκη-
πρόκριση. Το παιχνίδι άρχισε ονειρικά για την ομά-
δα του Μαρπησσαϊκού που αιφνιδίασε τον ΑΟΠ και 
προηγήθηκε μόλις στο 4΄ με τον Παντελαίο, μετά από 
εξαιρετική ατομική ενεργεία. Η ομάδα της Μάρπησσας  
φαινόταν να πατάει καλύτερα στο γήπεδο και πίστευε 
πολύ σε μια μεγάλη πρόκριση με τους παίκτες του 
αφοσιωμένους πλήρως στις εντολές του προπονητή 
τους. Δεν άφηνε τον ΑΟΠ να δημιουργήσει, αλλά ο 
ΑΟΠ έχει την πολυτέλεια να έχει στις τάξεις του έναν 
από τους καλύτερους παίχτες στις Κυκλάδες (αν όχι 
τον καλύτερο παίχτη στις τάξεις του) και με ατομική 
ενέργεια και εκπληκτικό σουτ έξω από την περιοχή ο 
Αρκουλής έδωσε την ισοφάριση στην ομάδα του 13΄ 
αργότερα. Ο Μαρπησσαϊκός αντέδρασε άμεσα, χτυ-
πώντας καμπανάκι στην εστία του Βλαχάκη 3΄ αργό-
τερα με σουτ μέσα από την περιοχή, αλλά ο πορτιέρο 
του ΑΟΠ το εξουδετέρωσε. Ο ΑΟΠ δεν αφυπνίστηκε 
και το πλήρωσε, αφού μέσα σε 8 λεπτά η ομάδα της 
Μάπρησσας χτύπησε 2 φόρες με τους Παντελαίο και 
Κρητικό για να "παγώσει" τους παίχτες του ΑΟΠ και 
τις εξέδρες. Πολλοί πίστευαν ότι η πρόκριση είχε κρι-
θεί, αλλά τότε πήρε την κατάσταση στα χέρια του ο 
αρχηγός του ΑΟΠ, όπου χτύπησε στο καλύτερο σημείο 
για την ομάδα του με δυο δικά του τέρματα στο 43΄ με 
πέναλτι (ύστερα από καθαρή ανατροπή στον Αρκουλή) 
και στο 45΄ με κεφαλιά από φάουλ του Κορτιάνου για 
να οδηγηθούμε στην ανάπαυλα στο εκπληκτικό 3-3. 
Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε ονειρικά για την ομάδα 
της Παροικίας. Ύστερα από ολιγωρία  της άμυνας ο 
Αρκουλής εκμεταλλεύτηκε το λάθος και βγήκε φάτσα 
με τον τερματοφύλακα της Μάρπησσας και εκείνος 
τον ανέτρεψε εκτός περιοχής μην μπορώντας να κάνει 
κάτι καλύτερο. Αυτό όμως είχε σαν αποτέλεσμα την 
κόκκινη κάρτα μόλις στο 50΄ όπου το φάουλ ανέλαβε 
ο Κορτιάνος και με έναν "κεραυνό" στο δεξί παραθυ-
ράκι έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του με 4-3. 
Ήταν λογικό ο Μαρπησσακός να οπισθοχωρήσει με 
ένα παίκτη λιγότερο και πριν καλά καλά κοπάσουν οι 

πανηγυρισμοί των γηπεδούχων, ένα σουτ του Κορτιά-
νου πάλι από τα 20 μέτρα και η λάθος εκτίμηση του 
τερματοφύλακα της Μάρπησσας έκανε το σκορ 5-3. 

Ο Μαρπησσαϊκός ανέβηκε για να εξαντλήσει όλες τις 
πιθανότητες για κάτι καλύτερο, αλλά σε μια αντεπίθε-
ση με πολύ καλές εναλλαγές η ομάδα του ΑΟΠ έκανε 
το 6-3 με σκόρερ τον Κρητικό για να γράψει το τελικό 
αποτέλεσμα της συνάντησης .

Τι είδαμε
Έναν πολύ καλό Μαρπησσαϊκό, με απίστευτη οργά-

νωση και πολύ καλό υλικό. Πάλεψε στα ίσια το ματς 
και το αποτέλεσμα τον αδικεί, γιατί αν δεν ήταν η φάση 
στο 50΄ μπορεί τα πράγματα να ήταν διαφορετικά. Με 
την επιστροφή Μοστράτου η ομάδα θα πάρει πολύ 
δύναμη στον άξονα, εκεί που πονάει και προβλέπεται 
πιο δυνατός από ποτέ στη συνέχεια. Οι παίχτες του 
δεν πρέπει να σταθούν σε αυτό το αποτέλεσμα και θα 
πρέπει να συνεχίσουν. Απέδειξαν ότι έχουν μια πολύ 
καλή ομάδα με μέλλον. Από την άλλη μεριά είδαμε 
έναν ΑΟΠ διπρόσωπο, με πολλά λάθη στην άμυνα. Δεν 
είχε καλές αλληλοκαλύψεις στο πρώτο ημίχρονο και 
φαινόταν να ψάχνεται στο γήπεδο στο ξεκίνημα, αλλά 
με πολύ μεγάλη ψυχή έδειξε χαρακτήρα ακόμα και 
έτσι. Μετά από εσωτερικές αλλαγές από τον προπονη-
τή είδαμε έναν πολύ καλό ΑΟΠ και πιστεύω ότι η ομά-
δα του 2ου ημιχρόνου μάλλον πήρε τις φανέλες σπίτι. 

Στα υπόλοιπα παιχνίδια κυπέλλου:
Τήνος - Πάγος               (4-3 πεν.)
Άνω Μερά-Ανδριακός    4-1
Πανναξιακός – Φιλώτη  3-1
Λάβα – Θύελλα               3-4
Στη φάση των «8» περνούν επίσης χωρίς αγώνα και 

οι: Πανθηραϊκός, Μύκονος και Άνω Σύρος.

ΑΟΠ - Μαρπησσαϊκός 6-3 Διασυλλογικοί αγώνες ιστιοπλοΐας στη Μύκονο

Τρία κύπελλα για 
τον Α.Ο. Αντιπάρου 

Με τρία κύπελλα επέστρεψαν στην Αντίπαρο οι 
αθλητές του Ομίλου. Ο   Ναυτικός  Όμιλος  Αντιπάρου, 
μετά από πρόσκληση του Ναυτικού ομίλου  Μυκόνου, 
συμμετείχε με 11 αθλητές (τη μεγαλύτερη αποστολή 
από όλα τα νησιά) στους διασυλλογικούς αγώνες ιστι-
οπλοϊας σκαφών τύπου optimist & laser  που πραγμα-
τοποιήθηκαν το διήμερο 25-26/09/2010  στο λιμάνι της 
Μυκόνου. Στους αγώνες έλαβαν μέρος όμιλοι από τα 
γειτονικά νησιά της Πάρου, Σύρου, Τήνου, Μυκόνου. Οι 
καιρικές συνθήκες ήταν κατάλληλες, έγιναν 6 συνολι-
κά ιστιοδρομίες και ήταν μια καλή ευκαιρία απόκτησης 
εμπειριών για τους αθλητές του ομίλου μας, ειδικά τους 

μικρότερους σε ηλικία, που συμμετείχαν πρώτη φορά 
σε αγώνες έξω από την Αντίπαρο.

Η αποστολή επέστρεψε με 3!!!  κύπελλα  και γενικά 
όλα τα παιδιά τα πήγαν υπέροχα κάτω από τις οδηγίες 
του προπονητή τους κ. Χατζηγρηγορίου  Κοσμά. 

Τα αποτελέσματα: · Kατηγορία  OPTIMIST: Γιάννης 
Μπούμπας 2ος  στη γενική κατάταξη και 1ος  στα αγό-
ρια, Αντωνία Τριανταφύλλου 3η  στη γενική κατάταξη  
και 2η στα κορίτσια, Δημήτρης Φαρούπος (του Ι.) 8ος 
στη γενική  και 5ος στα αγόρια, Σπύρος Μπούμπας 9ος 
στη γενική  και 6ος στα αγόρια, Πέτρος Φαρούπος 11ος  
στη γενική και 8ος  στα αγόρια, Άρτεμις Τριανταφύλλου 
12η στη γενική και 4η  στα κορίτσια, Γιάννης Δανιηλίδης  
18ος  στη γενική και 10ος  στα αγόρια, Δημήτρης Φα-
ρούπος (του Α.)  20ος  στη γενική και 11ος  στα αγόρια, 
Αλέξανδρος Μαρινάτος 23ος  στη γενική και 13ος στα 
αγόρια, Νίκος Απόκοτος 29ος  στη γενική και 17ος  στα 
αγόρια. · Κατηγορία  LASER: Βίκυ Φαρούπου 6η  στη 
γενική  και 1η  στα κορίτσια.

Με επιτυχίες έκλεισε η αγωνιστική περίοδος για τον 
WAKEBOARD Πάρου

Πανελλήνια μετάλλια 
Μετά τη σαρωτική εμφάνιση του ομίλου στον αγώνα του Αγρινίου, σειρά είχε 

το πανελλήνιο 
π ρ ω τ ά θ λ η μ α 
wakeboard, που 
διεξήχθη στη λί-
μνη Βουλιαγμέ-
νης στις 18 και 
19 Σεπτεμβρίου. 
Με μια πραγμα-
τικά εντυπωσι-
ακή εμφάνιση 
οι αθλητές μο-
νοπώλησαν τα 
βάθρα, αλλά και 
το χειροκρότημα 
του κοινού που 
είχε συγκεντρω-
θεί από νωρίς 
στην πανέμορφη 
λίμνη για να παρακολουθήσει τους αγώνες.

Τα αποτελέσματα διαμορφώθηκαν ως εξής:
• Κατηγορία πανπαίδων κάτω των 10 ετών: 1ος Φουφούνης Φίλιππος, 2ος 

Χριστοδούλου Βελισσάριος •Κατηγορία παίδων 10-14 ετών : 1ος Τριανταφυλλί-
δης Γιώργος, 2ος Γόντικας Γιάννης, 3ος Μπουροβίλης Παναγιώτης • Κατηγορία 
εφήβων 14-18 ετών: 2ος Αρμάνδος Καρυδάκης • Κατηγορία  Open γυναικών: 2η 
Αφροδίτη Χριστοδούλου, 3η Δανάη Αλογοσκούφη.

Ο ‘Ομιλος Θαλασσίου Σκι/Wakeboard Πάρου κατετάγη πρώτος μεταξύ των ομί-
λων που συμμετείχαν στο πρωτάθλημα. Οι σημαντικές διακρίσεις των αθλητών 
του, άνοιξαν το δρόμο για τη συμμετοχή του Ομίλου στους Πανευρωπαϊκούς του 
2012 και τους Μεσογειακούς του 2013, αφού κάποιοι από αυτούς θα στελεχώσουν 
και την εθνική ομάδα wakeboard.
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 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ                                        
 & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ                                                     

3,5 ΧΛΜ ΑΠΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑ, πω-
λείται βίλλα διώροφη ημιτελής 
(στα τούβλα) οικόπεδο 1100τ.μ. 
εντός οικισμού, πανοραμική θέ-
α. Μεγάλος χώρος υποδοχής, 
4 υπνοδωμάτια, 3 μπάνια, wc, 
κουζίνα, βεράντες κλπ χώροι. 
Περίφραξη, βόθρος, 2 δεξαμενές 
σχεδόν έτοιμά. Τιμή λογική. Τηλ.: 
6984048498.

ΑΘΗΝΑ – ΑΓ.ΜΕΛΕΤΙΟΥ 104Β 
πωλείται 2άρι, 57τ.μ., 3ος όροφος 
με μπάνιο, κουζίνα, μπαλκό-
νι, φωτεινό, ιδιαίτερο. Τηλ.: 
6974608106.

ΠΑΡΑΣΠΟΡΟΣ - ΒΑΘΕΙΑ 
ΣΤΡΑΤΑ, επί της ασφάλτου,  ανα-
καινισμένη μονοκατοικία 110τ.μ., 
με θέα θάλασσα, 300μ. από την 
παραλία, 4 δωμάτια, σαλόνι, βε-
ράντα με πέργολα, καλοριφέρ. 
135.000€ Εκπτώσεις ή ευκολί-
ες δεκτές, www.paroshomes.
livadas.de. Τηλ.:6932285768

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

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. 

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

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

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

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.

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. 

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

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

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.

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

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, πωλούνται νεόκτιστες 
μεζονέτες, πολυτελούς κατασκευ-
ής, απεριόριστη θέα θάλασσα, 
μεγάλες βεράντες, αποθήκη,
γκαράζ, παροχές, κλπ. Τι-

μές : από 165.000€ 
ΜΕΣΙΤΙΚΟ "ΚΑΛΙΜΠΕ", ΜΕ-
ΛΟΣ Μ.Α.Σ, ΤΗΛ. 22840 61761. 

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ, πωλείται 
κατοικία 85τ.μ, σε ιστορικό ση-
μείο του οικισμού, 2 επιπέδων, 
κατάλληλο και για επαγγελ-
ματική χρήση, τιμή: 250.000€. 
ΜΕΣΙΤΙΚΟ "ΚΑΛΙΜΠΕ", ΜΕΛΟΣ 
Μ.Α.Σ, ΤΗΛ. 22840 61761.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ωραίο διαμέρισμα 
110τ.μ. άνω ορόφου, 2/3 υ-
πνοδωμάτια, μπάνιο, κεντρική 
θέρμανση, τζάκι, ιδιωτικό παρ-
κινγκ, ταράτσα 90τ.μ. με έξτρα 
δωμάτιο (18τ.μ.), ήσυχη περιοχή, 
η παραλία και το κέντρο βρίσκο-
νται σε απόσταση περπατήματος, 
ωραία θέα στο λιμάνι και την 
θάλασσα. Τιμή: 180.000€. Τηλ.: 
6936467692.

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ                              
 & ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ                                                  

AΝΤΙΠΑΡΟΣ, πωλείται αμφιθε-
ατρικό αγροτεμάχιο 19.000τ.μ, 
με άδεια, με πανοραμική θέα 
θάλασσα, άδεια δασαρχείου και 
αρχαιολογίας, τιμή: 1.000.000€ 
ΜΕΣΙΤΙΚΟ "ΚΑΛΙΜΠΕ", ΜΕ-
ΛΟΣ Μ.Α.Σ, ΤΗΛ. 22840 61761. 

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ - ΠΕΡΙΟΧΗ  
ΚΑΜΠΟΣ, πωλείται αμφιθεα-
τρικό αγροτεμάχιο 30.000τ.μ, 
με πανοραμική θέα θά-
λασσα, άδεια δασαρχείου, 
κτίζει 400τ.μ, τιμή: 400.000€. 
ΜΕΣΙΤΙΚΟ "ΚΑΛΙΜΠΕ", ΜΕ-
ΛΟΣ Μ.Α.Σ, ΤΗΛ. 22840 61761. 
 
ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ - ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΑΠΑΝΤΗΜΑ, πωλείται αγροτε-
μάχιο 6.500τ.μ, με απεριόριστη 
θέα θάλασσα, επί του περιφερει-
ακού δρόμου, κτίζει 280τ.μ, τιμή: 
600.000€. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ‘ΚΑΛΙΜΠΕ’, 
ΜΕΛΟΣ Μ.Α.Σ, ΤΗΛ. 22840 61761. 
 
ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ - ΠΕΡΙΟΧΗ Α-
ΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, πωλούνται 
οικόπεδα 1.000τ.μ έκαστο, εντός 
σχεδίου, εντός οικισμού, Σ.Δ:0,4, 
θέα θάλασσα, τιμές: από 80.000€. 
ΜΕΣΙΤΙΚΟ ‘ΚΑΛΙΜΠΕ’, ΜΕΛΟΣ 
Μ.Α.Σ, ΤΗΛ. 22840 61761.

ΛΑΓΚΑΔΑ, πωλείται κτήμα πε-
ρίπου 20 στρέμματα. Πρόσβαση 
με κεντρικό δρόμο. Τηλ.: 22840 
44012, 6942534029.

ΛΟΛΑΝΤΩΝΗΣ, πωλείται αγρο-
τεμάχιο οικοδομήσιμο, 400 μέτρα 
από την παραλία. Τηλ.: 22840 

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.

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!
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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 Καλούδια, 
πωλούνται στα σχέδια, 2 αυτόνο-
μες 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 ΔΡΟ-
ΜΟ), πωλείται οικόπεδο εντός 
σχεδίου 900m2 με 2 πηγάδια, 
νερό, φως, πολλά φρουτόδεντρα 
και παλιά κατοικία 35m2. Τηλ.: 
6932319774. 

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 θέα 
στη θάλασσα. Τηλ.: 6932346544. 

 ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ                                                
 ΠΡΟΣΦΟΡΑ                                                

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται γκαρ-
σονιέρα 30τ.μ., 100μ. από το 

Γυμνάσιο της Παροικίας. Για όλο 
τον χρόνο. Τηλ.: 22840 22752, 
6945182868.

ΚΛΗΜΑΤΑ – ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, ε-
νοικιάζεται ισόγειο, κουζίνα με 
τζάκι και αποθήκη, σαλόνι 3 υ-
πνοδωμάτια, 1 μπάνιο, αυτόνομη 
θέρμανση. Τηλ.: 22840 52553, 
6944715740.

ΑΘΗΝΑ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ-
ΠΟΛΗ, ενοικιάζεται δυάρι με 
μοντέρνα κουζίνα, πόρτα ασφα-
λείας, 53τ.μ. 3ος όροφος. Τηλ.: 
22840 42449, 6979250707.

ΑΜΠΕΛΑΣ, ενοικιάζεται οικία 
αυτόνομη 90τ.μ. με σαλόνι, κου-
ζίνα ενιαία, 2 κρεβατοκάμαρες, 
μπάνιο, τζάκι, επιπλωμένη ή μη. 
Τηλ.: 6972092392.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΔΙΑΣ-
ΤΑΥΡΩΣΗ ΓΚΙΚΑ, ενοικιάζονται 
3 κρεβατοκάμαρες κατάλληλο 
και για επαγγελματική χρήση. 
Τηλ.: 22840 23606. 

ΚΑΜΑΡΕΣ, ενοικιάζεται 
μονοκατοικία 120τ.μ. με 3 υ-
πνοδωμάτια, 1 κυρίως μπάνιο, 1 
WC, σαλονοτραπεζαρία με χτι-
στό καθιστικό-τζάκι και ενιαία 
εντοιχισμένη κουζίνα, δρύινα πα-
τώματα, θέρμανση, boiler, ηλιακό 
θερμοσίφωνο, μεγάλες βεράντες 
περιμετρικά με θέα την Παροικία 
και αποθήκη. Τηλ.:  6942420583.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΛΙ-
ΓΑΡΙΑΣ, ενοικιάζεται όροφος 
130τ.μ. για επαγγελματική χρήση. 
Τηλ.: 6936771587.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται γκαρ-
σονιέρα για όλο το χρόνο. Τηλ.: 
6936529225.

ΚΩΣΤΟΣ, ενοικιάζεται μονοκα-
τοικία 60τ.μ. με καλοριφέρ. Τηλ.: 
6981471990.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΝΤΩ 
ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ,  ενοικιάζεται 
ο πρώτος όροφος (πρώην ξε-
νοδοχείου Georgy) για χρήση 
επαγγελματική ή κατοικίας. Α-
ποτελείται από χώρους των 35μ2, 
55μ2, 65μ2, 75μ2. Τηλ.: 22840 
21661, 6934391788.

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

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

ΔΡΥΟΣ, ενοικιάζονται δια-
μερίσματα επιπλωμένα για 
όλο 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 ΑΓΟ-
ΡΑΣ - ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ 
ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, ενοικιάζεται κατά-
στημα 20τ.μ. Τηλ.: 6945120247, 
22840 25292, 22840 23830.

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΠΑΡΟΙ-

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΙ-
ΚΙΑΣ, ενοικιάζεται κατάστημα 
60τμ2, (30τμ2 υπόγειο & 30τμ2 
ισόγειο) επίσης αποθήκη και 
δωμάτιο 30τμ2 Τηλ.: 6938431095, 
210 6533630.

STUDIO, ενοικιάζεται με πλήρως 
εξοπλισμένη κουζίνα, Plasma 
t.v. 19 ιντσών, πλυντήριο, air 
condition, Θέρμανση, μπάνιο, 
internet, μπαλκόνι για όλο το 
χρόνο ή μέχρι τον Ιούνιο. Τηλ.: 
6934145297, 6936980095.

ΠΑΡΑΣΠΟΡΟΣ, ενοικιάζεται 
διαμέρισμα 35τμ, καινούριο, 
πλήρως εξοπλισμένο. πλυντήριο, 
κουζίνα, air condition, αυτόνομη 
θέρμανση, απεριόριστη θέα. Κα-
τάλληλο για εκπαιδευτικούς. τηλ. 
6976675669

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

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

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-κου-
ζίνα, μπάνιο, μπαλκόνι, τζάκι, 
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, 
παρκινγκ, 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. 

 ΕΡΓΑΣΙΑ - ΖΗΤΗΣΗ                             

ΚΟΠΕΛΑ, ζητείται για απασχόλη-
ση όλο τον χρόνο σε κατάστημα 
τροφίμων στην περιοχή της Νά-
ουσας. Τηλ.: 22840 53316

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.g
r 
ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ζητείται, 
μόνιμος κάτοικος Πάρου, με προ-
ϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών, για 
εργασία σε λογιστικό γραφείο στη 
Παροικία. Τηλ.: 6972020905.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ,  
ζητά να προσλάβει υπάλληλο.  
Απαραίτητες προϋποθέσεις,  πτυ-
χίο ανωτέρας ή ανωτάτης σχολής, 
αρίστη γνώση υπολογιστή, Αγγλι-
κά επίπεδο καλό. Προϋπηρεσία 
θα ληφθεί υπόψη. Αποστολή βιο-
γραφικού στο fax:  22840 25122 ή 
e-mail: marios_h@otenet.gr   

ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, 
ζητείται για συνεργείο αυτοκινή-
των. Τηλ.: 22840 24245.
 
Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ο.Ε., 
ζητάει να προσλάβει τεχνίτες 
για να εργαστούν σε διαφόρους 
τομείς της παραγωγικής διαδι-
κασίας.  Βαφείο, μοντάρισμα, 
κατασκευή, τοποθέτηση. Τηλ.: 
6944412711. Κος Νίκος Κρητι-
κός.

 ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ                          

ΦΥΣΙΚΟΣ, παραδίδει ιδιαίτερα 
μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου 
και Λυκείου. Τηλ.: 6972440998.

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

ΚΥΡΙΑ ΑΠΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, με 
συστάσεις ζητά εργασία για φύ-
λαξη ηλικιωμένου ατόμου. Τηλ.: 
6973741701.

ΚΟΠΕΛΑ 28χρονη Παρια-
νή, με εμπειρία σε μεγάλα 
ξενοδοχεία αναλαμβάνει φύλαξη 
παιδιών απογευματινές ώρες. 
Τηλ.: 6957407559.

ΕΛΛΗΝΑΣ 32 χρονών, 
αριστούχος μαγειρικής – ζαχαρο-
πλαστικής, γνώστης κηπουρικής, 
συντηρητής οικιών (βαψίματα – 
μερεμέτια) και φιλόζωος, ζητεί 
εργασία σε οικίες – συγκροτή-
ματα. Τηλ.: 6976740120. Κος 
Νικόλας.

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ, έμπειρη στη 
φύλαξη παιδιών, ζητά εργασία 
μόνιμη ή και περιστασιακά. Τηλ.: 
6947444345. 

ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΣ με πείρα, α-
ναλαμβάνει τη φύλαξη μικρού 
παιδιού. Τηλ.: 6981471990. 

ΑΠΟΦΟΙΤΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟ-
ΓΙΣΤΙΚΗΣ, με κατοχή πτυχίου 
Αγγλικών και υπολογιστών, 
ψάχνει εργασία σε λογιστικό γρα-

φείο ή σε κάποιο σχετικό τομέα. 
Τηλ.: 6930863609.

ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ, 
με πολυετή πείρα, παραδίδει 
μαθήματα φωνητικής, για ό-
σους αγαπούν το τραγούδι. Τηλ.: 
6948009943.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΙΑΝΟΥ, θεωρίας 
και σολφέζ μέσα από μουσικά 
παιχνίδια, παραδίδονται για παι-
διά Δημοτικού – Γυμνασίου. Τηλ.: 
6948009943.

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

ΚΥΡΙΑ, ζητάει εργασία για 
καθαρισμούς σπιτιών ή για φύ-
λαξη ηλικιωμένων ατόμων. Τηλ.: 
6931322501.

ΚΥΡΙΑ, αναλαμβάνει φύλαξη 
παιδιών. Τηλ.: 6957178992.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ, παραδί-
δει ιδιαίτερα μαθήματα σε 
μαθητές Γυμνασίου, Γενικού Λυ-
κείου και ΕΠΑΛ. Προετοιμασία 
Πανελλαδικών εξετάσεων. Τηλ.: 
6993939396.

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 
κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου 
σπουδών και με μακρόχρονη 
διδακτική εμπειρία, αναλαμβάνει 
ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές και 
ενήλικες για την  απόκτηση πιστο-
ποιητικού Πληροφορικής (ECDL, 
ACTA κλπ.)  Τηλ.: 6937195524.

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, παραδίδει ιδι-
αίτερα μαθήματα σε μαθητές 
Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου. 
Τηλ.: 6982287020. 

ΙΤΑΛΙΚΑ, καθηγήτρια κάτοχος 
επάρκειας 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 καθηγήτρια με 
πολυετή πείρα. Όλα τα επίπε-
δα. Προετοιμασία για Lower, 
Proficiency, Michigan και 
Cambridge. Τηλ.: 6974956912. 

ΔΑΣΟΠΟΝΟΣ, αναλαμβάνει 
μελέτες φωτοερμηνείας για τη 
διερεύνηση του δασικού ή α-
γροτικού χαρακτήρα έκτασης. 
Κα Βασιλική Νάκου, Τηλ.: 22810 
87593, e-mail: dasoponos@
gmail.com

ΟΔΗΓΟΣ κάτοχος επαγγελματι-
κού διπλώματος, Γ’ κατηγορίας, 
ζητάει εργασία. Τηλ.: 6972622695.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ - ΜΗΧΑ-
ΝΙΚΟΣ, αναλαμβάνει α) Την 
προμήθεια επαγγελματικών πι-
στοποιημένων καθαριστικών για 

χώρους υγειονομικού ενδι-
αφέροντος β) Την 
μελέτη και έκδο-
ση πιστοποιητικών 
πυρασφάλειας γ) 
Τεχνικός ασφα-
λείας σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις της 
νομοθεσίας. Τηλ.: 
6973796144.  

 ΔΙΑΦΟΡΑ                 

Υ Π Ε Ρ Α Σ Τ Ι Κ Ο 
Λ Ε Ω Φ Ο Ρ Ε Ι Ο 
MERCEDES 404, 
EMZ 4118 πω-
λείται μαζί με 
5000 μετοχές 
της Κ.Τ.Ε.Λ. ΠΑ-
ΡΟΥ Α.Ε. Τιμή: 
360.000€ Τηλ.: 
6972697183.

Ψ Η Τ Ο Π Ω Λ Ε Ι Ο 
- ΣΟΥΒΛΑΤΖΙΔΙ-
ΚΟ πωλείται, εν 

ενεργεία, πλήρως εξοπλισμένο, 
στην παραλία της Παροικίας. 
Τηλ.:6973438183

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΔΕΙΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ 
ΣΚΑΦΟΥΣ επαγγελματικής αλι-
είας. Τηλ 6951334667 

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, 
πωλείται, μήκος 8,40 με μη-
χανή 270 HP, VOLVO PENTA /
εργάτης-GPS-VHF-βυθόμετρο-
ραδιοκασετόφωνο. Τιμή: 
15.000€. Δεκτός κάθε έλεγχος. 
Τηλ.: 6974012006.

ΜΗΧΑΝΗ ΕΞΩΛΕΜΒΙΑ 
MERCURY, πωλείται σε άριστη 
κατάσταση, 25hp, 4χρονη με μίζα, 
2004’ μοντέλο. Τηλ.: 6973696075.

ΠΟΛΥΚΟΥΖΙΝΑΚΙ, πωλείται, 
αποτελούμενο από ψυγείο, 
φούρνο, νεροχύτη, εστίες και α-
ποθηκευτικό χώρο. Ελαφρώς 
μεταχειρισμένο. Τιμή: Από 820€ 
Μόνο 400€. Τηλ.: 6930798061.

ΕΠΙΠΛΑ, πωλούνται σε 
εξαίρετη κατάσταση, 2 κανα-
πέδες αναπαυτικοί, πλυντήριο 
ρούχων, πλυντήριο πιάτων, στε-
γνωτήριο, όλα μάρκας MIELE. 
Τηλ.: 6948592777, 22840 28344. 

LAND ROVER DEFENDER, πω-
λείται μοντέλο Αύγουστος 2007, 
2.400 κυβικά, turbo diesel, μόνο 
50.000km, ασημί χρώμα, πολ-
λά extra (original ζαντολάστιχα, 
προστατευτικά φαναριών, bull 
bar, Κλπ), 4 πλήρεις θέσεις. Σε 
άριστη κατάσταση. Το απόλυτο 4 
Χ 4. Πάει παντού, για πάντα μαζί 
σου. Τιμή: 32.000Ε (καινούργιο 
50.000Ε) Τηλ.: 6944909393.

MERCEDES B 170, πωλεί-
ται, μοντέλο Οκτώβριος 2007, 
1.700κυβικά, μόλις 20.000km, 
μαύρο, μεγάλοι χώροι, πολλά 
extra, σε άριστη κατάσταση. Τι-
μή: 19.000Ε (καινούργιο 34.000Ε) 
Τηλ.: 6944909393.

AIR-CONDITION FUJITSU 
R-410A 36000 BTU (κασέτα 
οροφής) πωλείται, σχεδόν α-
μεταχείριστο. Τιμή: 1.850€ Τηλ.:  
6984048498.

2 ΚΑΝΑΠΕΔΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΛΑ-
ΤΗ, ταπετσαρία καπιτονέ μαύρη 
1,80χ0,50χ0,45 ύψος. Κατάλληλοι 
για κατάστημα, γραφείο ή ια-
τρείο. Πωλούνται. Τιμή: 450€ για 
τους δύο , 850€ για τον ένα. Τηλ.: 
6984048498.

3 ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ για πα-
ράθυρα με διπλά τζάμια, έτοιμα 
για βάψιμο, πωλούνται. Τιμή και 
για τα 3 τεμάχια : 300€. Τηλ.: 
6936142283.

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 
πωλείται καινούριος και κα-
ταψύκτης μπαούλο σε άριστη 
κατάσταση. Δίνονται μαζί ή χω-
ριστά. Τιμή διαπραγματεύσιμη. 
Τηλ.: 6974708930.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

300

Κεραίες
Δορυφορικά
Ψηφιακή Λήψη
Τηλεοράσεις - Video
Κλειστά κυκλώματα
Συστήματα συναγερμών
Παροχές ασφαλείας
Hi-Fi
DVD
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Η ΓΝΩΜΗ ΜΟΥ 
του Παναγιώτη Ρήγα
Yφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

Οι αμνήμονες «αντιμνημονιακοί»

Μέτωπο εναντίον του μνημονίου, ενόψει των 
αυτοδιοικητικών εκλογών, δημιούργησε η «τρό-
ικα», Σαμαρά - Παπαρήγα - Τσίπρα και γελάει 
κάθε πικραμένος.

Η καταψήφιση από τα τρία κόμματα (Ν.Δ., ΚΚΕ, 
ΣΥΡΙΖΑ) του Καλλικράτη είναι προφανές ότι θα 
δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα στους συν-
δυασμούς που στηρίζουν στις εκλογές της 7ης 
Νοεμβρίου, αν η πολιτική αντιπαράθεση επικε-
ντρωθεί στους νέους θεσμούς και στο ποιοί μπο-
ρούν καλύτερα να τους εκφράσουν και να τους 
υπηρετήσουν.

Πώς π.χ. θα μπορούσε ο κος Κόκκινος να 
ισχυριστεί ότι θα εκπροσωπήσει την περιφέρεια 
Νοτίου Αιγαίου ως εκφραστής του νέου θεσμού 
όταν δεν πιστεύει στον θεσμό αυτό και όταν το 
κόμμα του έχει καταψηφίσει στη Βουλή τον Καλ-
λικράτη;

Έτσι, προσπαθούν να αλλάξουν γήπεδο και να 
μετατοπίσουν το κέντρο βάρους της εκλογικής 
αναμέτρησης  της 7ης Νοεμβρίου στο θέμα της 
στήριξης ή της αποδοκιμασίας του μνημονίου.

Και αν στο θέμα αυτό η στάση της δογματικής 
κας Παπαρήγα και του πολιτικά ανεύθυνου κου 
Τσίπρα μπορεί να γίνει κατανοητή πώς θα μπο-
ρούσε να γίνει αποδεκτή παρόμοια στάση εκ μέ-
ρους του κου Σαμαρά;

Πιστεύει ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας ότι 
διατηρεί ίχνος πολιτικής αξιοπιστίας και σοβα-
ρότητας εμφανιζόμενος να συντάσσεται και να 
συμπορεύεται με δυνάμεις  του πολιτικού φά-
σματος που ουσιαστικά πρεσβεύουν την χρεο-
κοπία της χώρας και την πλήρη εξαθλίωση του 
ελληνικού λαού;

Πιστεύει ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας ότι 
υπάρχει έστω και ένας συνετός και αντικειμε-
νικός στην κρίση του Έλληνας πολίτης που να 
παίρνει στα σοβαρά τις προτάσεις του περί μηδε-
νισμού του ελλείμματος μέσα σε ένα χρόνο; 

Θεωρεί ο κος Σαμαράς ότι οι Έλληνες είναι 
εντελώς αμνήμονες και στερούνται κρίσης και 
λογικής ώστε να αποδεχθούν και να ενστερνι-
στούν τις προτάσεις του κόμματος, το οποίο την 
πολιτική που άσκησε τα τελευταία πεντέμισι χρό-
νια οδήγησε την χώρα στην καταστροφή και ου-
σιαστικά έκανε υποχρεωτική την υιοθέτηση και 
εφαρμογή των σκληρών μέτρων του μνημονίου;

Πλανάται πλάνη οικτρά ο κος Σαμαράς αν θε-
ωρεί ότι θα κεφαλαιοποιήσει πολιτικά υπέρ του 
κόμματος του την δικαιολογημένη δυσαρέσκεια 
των πολιτών από την υποχρεωτικά περιοριστική 
πολιτική της κυβέρνησης.

Όσο πολιτεύεται με ανευθυνότητα και υποκρι-
σία τόσο το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά 
και ο ίδιος προσωπικά βυθίζεται στην πολιτική 
ανυποληψία.

Στις εκλογές της 7ης Νοεμβρίου οι Έλληνες 
πολίτες θα επιλέξουν 
τους εκπροσώπους 
τους στους Δήμους 
και τις Περιφέρειες με 
κριτήρια αυτοδιοικητι-
κά.

Θα εμπιστευτούν 
εκείνους που πιστεύ-
ουν στους νέους θε-
σμούς, έχουν όραμα 
και σχέδιο για τον τόπο 
τους και πείθουν ότι 
έχουν την δυνατότητα 
να τα υλοποιήσουν.
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Aνακαλύψτε
το pilates
µε τα αυθεντικά
µηχανήµατα!

"Σε 10 συνεδρίες
νιώθεις τη διαφορά,
σε 20 συνεδρίες
βλέπεις τη διαφορά
και σε 30 συνεδρίες
έχεις ένα νέο σώµα!"

Joseph H. Pilates

Ανοιχτή Ομιλία του υποψηφίου Δημάρ-
χου Νίκου Μαριάνου

Ανάπτυξη φιλική 
προς το περιβάλλον

Την πρώτη του ανοιχτή συγκέντρωση και ομιλία προς 
τους Αντιπαριώτες πραγματοποίησε την Κυριακή 26 Σε-
πτεμβρίου, ο συνδυασμός Ενωτική Κίνηση Προόδου, με 
ομιλητή τον επικεφαλής της παράταξης Νίκο Μαριάνο 
και θέμα: «Τουρισμός: Ενέργειες & Στρατηγικές για την 
τοπική ανάπτυξη». Ένα θέμα, που αποτελεί και κομμάτι 
του Προγράμματος του Συνδυασμού.

Ο κ. Μαριάνος πριν μπει στο κυρίως θέμα της ομιλίας 
του διευκρίνισε ότι οι ανοιχτές αυτές ομιλίες, αποφασί-
στηκαν για να ενημερώσουν τους κατοίκους της Αντιπά-
ρου να σχηματίσουν καθαρή γνώμη για τις θέσεις των 
εκλογικών συνδυασμών και να βοηθήσουν έτσι τους 
ψηφοφόρους να κάνουν την καλύτερη δυνατή επιλογή 
για τον τόπο. Σε αυτό το πλαίσιο, ανακοίνωσε ότι περί 
τα μέσα Οκτωβρίου, θα ακολουθήσει και άλλη ομιλία 
στην κεντρική πλατεία, όπου θα παρουσιάσει όλο το 
Πρόγραμμα του συνδυασμού, θα απαντήσει σε ερωτή-
σεις του κοινού και θα συλλέξει τυχόν προτάσεις που 
θα γίνουν.

Ο υποψήφιος Δήμαρχος, αφού αναφέρθηκε σε ορι-
σμένα στοιχεία για τις διάφορες μορφές τουρισμού, τις 
θετικές επιπτώσεις στις τοπικές οικονομίες, αλλά και σε 
διάφορα αρνητικά επακόλουθα, που προκαλεί ο μαζικός 
τουρισμός, επικεντρώθηκε στα τοπικά ζητήματα και ανέ-
φερε, τις δράσεις που πρέπει ν’ αναληφθούν τοπικά για 
μια ισόρροπη, σταθερή και διαρκή ανάπτυξη.

Ανέπτυξε πολύ γλαφυρά την έννοια του Τουριστικού 
προϊόντος, υπέδειξε ενέργειες που μπορούν να το κά-
νουν πιο ανταγωνιστικό και επικεντρώθηκε στη Συλλογι-
κή Προσπάθεια που απαιτείται για το σκοπό αυτό. 

Επίσης έδωσε έμφαση στη δημιουργία ισχυρού δε-
σμού μεταξύ Δημοτικής αρχής και Επαγγελματιών, που 
σκοπό θα έχει την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης με-
θοδευμένα και σταθερά και επισήμανε την ανάγκη δημι-
ουργίας ενός μακροπρόθεσμου σχεδίου ανάπτυξης. Θα 
προηγηθεί ωστόσο, η καταγραφή των προβλημάτων του 
νησιού και στη συνέχεια θα εξευρεθούν τρόποι ανάπτυ-
ξης, που δεν θ’ αλλοιώνουν το περιβάλλον. Τρόποι, που 

θ’ αναδεικνύουν το τουριστικό προϊόν του νησιού, θα 
ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και θα εξασφαλίζουν 
σταθερή και ισόρροπη ανάπτυξη. Έμφαση θα δοθεί και 
στην αισθητική, όπως για παράδειγμα σε πινακίδες κ.λπ. 

Όλα αυτά, σε συνεργασία πάντα με τους επιχειρηματίες 
του νησιού και την τοπική κοινωνία. Όπως είπε ο κ. Μα-
ριάνος, το νησί, εκτός από τον ήλιο, τη θάλασσα και τη 
φυσική ομορφιά, έχει πολιτισμό και ιστορία (Δεσποτικό), 
βάσεις για την εναλλακτική μορφή τουρισμού.

Πηγή για ορισμένα από τα στοιχεία για το μαζικό και 
εναλλακτικό τουρισμό είναι οι μελέτες των ειδικών επι-
στημόνων Ελένης Σβορώνου και Κων/νου Ανδριώτη.

Την ομιλία παρακολούθησαν με ενδιαφέρον περισσό-
τερα από 100 άτομα, μεταξύ των οποίων, η Κοινοτάρχης 
Βαρβάρα Φαρούπου Μανέτα, ο διατελέσας επί πολλά 
χρόνια πρόεδρος της Κοινότητος κ. Φιλολίας, κοινοτι-
κοί σύμβουλοι και αρκετοί νέοι σε ηλικία άνθρωποι. Το 
σύνολο σχεδόν των παρευρισκομένων εκφράστηκε με 
πολύ θετικά σχόλια για την ομιλία και την τοποθέτηση 
του κ. Μαριάνου στα ζητήματα του τουρισμού για το νησί 
της Αντιπάρου.

Πολιτική
απομόνωση

Ο Άνθρωπος που πρόδωσε την 
εμπιστοσύνη των εκατοντάδων Πα-
ριανών, που τον ψήφισαν στις προ-
ηγούμενες εκλογές, είναι τώρα 
συνυποψήφιος με αυτούς που προ-
σπάθησαν  να πετύχουν την πολιτική 
και ηθική του εξόντωση 

Ο ίδιος άνθρωπος είχε υποσχεθεί, 
ότι η μεγάλη Δημοκρατική παράταξη

της  Νέας Δημοκρατίας θα τον ακο-
λουθεί στις σκοτεινές συμφωνίες του.

Τα αποτελέσματα έδειξαν την 
πραγματικότητα. Η παράταξη, σχεδόν 
στο σύνολό της, (παρά τις φιλότιμες 
προσπάθειες του ΜΑΡΚΟΥ ΚΩΒΑΙ-
ΟΥ), του γύρισε την πλάτη και τον 
έστειλε στην πολιτική απομόνωση, 
αγκαλιά με την πολυπόθητη καρέκλα 
του, τα είκοσι ένα άτομα που τον ψή-
φισαν (οι μισοί και πλέον παρευρέ-
θηκαν από ηθική υποχρέωση και όχι 
για παραταξιακή του στήριξη). 

Τώρα πάλι ο ίδιος άνθρωπος με 
περίσσιο θράσος εμφανίζεται ως θε-
ματοφύλακας της Νέας Δημοκρατίας. 

Όταν κάποιος βλέπει, ότι οι υπο-
σχέσεις που έχει δώσει βγαίνουν 
ψεύτικες, προσπαθεί με λάσπη και 
ψεύτικες κορώνες περί διαγραφών 
και τηλεφωνημάτων να καλύψει τις 
συνεχόμενες απορρίψεις 

Πρέπει δε να γνωρίζει, ότι ο ίδιος 
έχει διαγραφεί από τη συνείδηση των 
Νεοδημοκρατών και πως η τυπική 
απόφαση του κόμματος δεν έχει  κα-
μία σημασία.     

                                                                             
Κ. Ροδίτης Πρόεδρος Τ.Ο. Νέας 

Δημοκρατίας Πάρου – Αντιπάρου, 
Μέλος Νομαρχιακής Επιτροπής Ν.Δ. 
Κυκλάδων

Επί του πιεστηρίου

Η Πάρος δεν γυρίζει πίσω
Για το θέμα που προέκυψε με το συνδυασμό "Πάρος - ΑΞΙΑ" και την ΚΕΠ, 
εξέδωσε δελτίο τύπου ο επικεφαλής της "Ενιαίας Κίνησης Πολιτών - Ενότητα 
Για το Μέλλον" Χρ.Βλαχογιάννης. 
Μείζον θέμα ηθικής τάξης τίθεται για την επικεφαλής της δημοτικής παράτα-
ξης «Πάρος – ΑΞΙΑ» Γρηγορία Πρωτολάτη και για τους υποστηρικτές της που 
ενυπόγραφα στηρίζουν την υποψηφιότητά της.
Αναφέρομαι στα γεγονότα που συνέβησαν το τελευταίο διήμερο και που έχουν 
σχέση με τον θνησιγενή διάλογο μεταξύ της κυρίας Πρωτολάτη και αντιπρο-
σωπείας των Ενεργών Πολιτών με στόχο τη διερεύνηση της δυνατότητας για 
ενδεχόμενη συνεργασία μεταξύ τους.
Συγκεκριμένα το Δελτίο Τύπου της 29-9-2010 των «Ενεργών Πολιτών Πάρου», 
μιλάει για προσβλητική και απαξιωτική συμπεριφορά της κυρίας Πρωτολάτη 
που αποκλείει κάθε παραπέρα συνέχιση των συζητήσεων.
Συμπεράσματα:
Η κυρία Πρωτολάτη με τη συμπεριφορά της για μία ακόμη φορά δείχνει ότι  
συνεργασία γι’ αυτήν σημαίνει εξυπηρέτηση και επίτευξη των αυστηρά προ-
σωπικών της στόχων και όχι των επιδιώξεων του συνόλου.
Αυτή η συμπεριφορά από τη συγκεκριμένη υποψήφια δεν είναι πρωτόγνωρη. 
Είναι ακριβώς ίδια με την περίπτωση του 2ου Δημοτικού Σχολείου όπου οι 
γονείς διαπίστωναν καθημερινά ότι τα πραγματικά γεγονότα δεν ταυτίζονταν 
με όσα η ίδια ισχυριζόταν.
Είναι ακριβώς ίδια με τη συμπεριφορά της το Φεβρουάριο μήνα όταν έγινε η 
πρώτη συζήτηση των Δημοτικών Συμβούλων της «Ενότητας για το μέλλον» για 
τις δημοτικές εκλογές. Τότε, με τη βοήθεια της γνωστής τοπικής εφημερίδας 
επιδόθηκε σε μία άνευ προηγουμένου προσπάθεια να παραπληροφορήσει 
τους πολίτες και να παρουσιάσει τα γεγονότα όπως ακριβώς τη βόλευαν και 
όχι όπως συνέβησαν στην πραγματικότητα.
Η κυρία Πρωτολάτη δεν έκανε εξαίρεση από το γενικό τρόπο συμπεριφοράς 
της ούτε για το ιστορικό στέλεχος της αριστεράς τον Μανώλη Γλέζο.
Είναι ώρα όλοι να συνειδητοποιήσουμε ότι η κυρία Πρωτολάτη επαναφέρει 
στην πολιτική ζωή του νησιού ένα ξεπερασμένο παλαιοκομματικό μοντέλο 
στο οποίο κυριαρχεί η σκοπιμότητα, η ικανοποίηση του εγώ, η υποσχεσιολο-
γία. Μηδενισμός των πάντων πέρα από αρχές, αξίες και κανόνες. Αυτός είναι 
ο τρόπος σκέψης και λειτουργίας της που δείχνει και την ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 
της κυρίας Πρωτολάτη.
Τέλος, το κυρίαρχο ερώτημα που θέτει η εκλογική αναμέτρηση της 7ης Νοεμ-
βρίου σε όλους μας είναι το εξής:
Θέλουμε Δήμαρχο ηθικό, έντιμο, έμπειρο, ικανό και αποτελεσματικό ή θέλου-
με Δήμαρχο καιροσκόπο που δε διστάζει προκειμένου να επιτύχει τον στόχο 
του, να εφαρμόζει με αφοσίωση την τακτική του: «ο σκοπός αγιάζει τα μέσα» 
και ν' απαξιώνει καθημερινά τη νοημοσύνη μας; 
Η Πάρος δε γυρίζει πίσω.
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με το φακό
 της 

 Ποια εί-
ναι τα κοινά 
σημεία για 
την πιθανή 
προσχώρη-
ση του Μ. 
Γλέζου και 

της ΚΕΠ στο συνδυασμό της Γρηγορίας;

 Το όραμα του Μ. Γλέζου που έχει διακηρυχτεί 
παντού (ακόμη και μπροστά στον αρχιτέκτονα του 
«Καλλικράτη» Γ. Ραγκούση), είναι: Άμεση δημο-
κρατία. Χωρίς να μασάει τα λόγια του είναι κάθε-
τα κατά του «Καλλικράτη». Η Γρηγορία έως προ-
χτές ήταν υπέρ της μεταρρύθμισης. Τώρα τι έγινε; 
Στα δελτία Τύπου και οι δύο δηλώνουν ότι η βάση 
της πιθανής συμφωνίας είναι: «Μόνοι κυρίαρχοι 
ν’ αποφασίσουν για τον εαυτό τους και τα προ-
βλήματά τους είναι οι ίδιοι οι πολίτες». Δηλαδή, 
όπως εξηγεί ο Γλέζος, έχουμε κατάργηση του 
«Καλλικράτη» στην πράξη. Άρα… σ’ αυτό συμφώ-
νησε η Γρηγορία. 

 Το δεύτερο σημείο της πιθανής σύμπραξης 
ήταν η αντι-Ραγκούση θέση του Μ. Γλέζου; Εί-
ναι γνωστό ότι ο Μ. Γλέζος έχει αντίθετες πολιτι-
κές θέσεις από τον Γ. Ραγκούση και έως σήμερα, 
στην πορεία προς τις εκλογές, τις έχει εκφράσει 
με έντονο τρόπο. Η Γρηγορία πως θ’ αντιμετώπιζε 
το θέμα αυτό, σε μια πιθανή σύμπραξη; Έχει συμ-
φωνήσει και στην αντι-Ραγκούση άποψη;

 Φυσικά, όπως μας έχουν καταγγείλει, η 
Γρηγορία στην προσπάθειά της να στρατολογή-
σει υποψηφίους εξαπολύει σοβαρές κατηγορίες 
κατά του Ραγκούση. Ο υπουργός, παρόλο που 
είναι ενήμερος, είναι προς το παρόν ψύχραιμος. 
Το θέμα όμως είναι άλλο. Θα επισημοποιούσε 
αυτή την αντίθεσή της προς τον Ραγκούση με 
διακηρύξεις, προκειμένου να εξασφάλιζε την 
υποστήριξη του Μ. Γλέζου; 

 Τρεις μέρες κράτησε το νέο παραμύθι και 
σ΄αυτό το διάστημα όλος ο μηχανισμός έδωσε 
τα ρέστα του. Όμως, για άλλη μια φορά επιβε-

βαιώθηκε η λαϊκή ρήση «ότι το ψέμα έχει κοντά 
πόδια». Πλούσια η συγκομιδή από την κυρία 
υποψήφια. Να σας θυμίσουμε κάποια: α) Τέσσε-
ρις σελίδες ειδικής έκδοσης εφημερίδας για να 
μας πείσει ότι την έστησε ο κακός Βλαχογιάννης 
όταν είχαν ραντεβού για ν’ αποφασίσουν ποιος θα 
είναι ο υποψήφιος. β) Παραμύθιαζε το Σύλλογο 
Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Δημοτικού ότι πε-
ριμένει την απάντηση από το υπουργείο, ενώ δεν 
είχε καταθέσει καν το αίτημα. γ) Πανηγύρια και 
τεράστιοι τίτλοι, ότι το νοσοκομείο με ενέργειές 
της, εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ, ενώ υπηρεσιακοί πα-
ράγοντες και ο υπουργός Γ. Ραγκούσης μας ενη-
μέρωσαν για το αντίθετο.
…Και όλα αυτά, προκειμένου ν’ αποκατασταθεί 
επαγγελματικά. 

 Μέσα στο άγχος της για να συμπληρώσει το 
ψηφοδέλτιό της η κυρία δεν ξεφεύγει από κλασ-
σικές παραδοσιακές μεθόδους που θυμίζουν άλ-
λες εποχές. Γράφει λοιπόν, στο τελευταίο δελτίο 
Τύπου: «Μέσα στην ΚΕΠ υπάρχουν άνθρωποι 

που μπορούν να συμβάλουν για το καλό της Πά-
ρου». Δηλαδή τι; Υπάρχουν στην ΚΕΠ «άλλοι» 
που έχουν στο μυαλό τους το κακό της Πάρου; 
Γνωστή η μέθοδος. Ρίχνουμε το δηλητήριο των 
«καλών» και των «κακών» στην ΚΕΠ  έτσι για να 
τους διασπάσουμε αφού δεν μας έκατσαν! Αλλά, 
ας μας απαντήσει η κυρία με ποιους ήθελε να 
συμπράξει; Με τους καλούς ή με τους κακούς; 
Ψυχραιμία… Το άγχος είναι κακός σύμβουλος 
και γίνονται «λαθάκια».

 Η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα;
Η Γρηγορία κάλεσε τον Μανώλη ή ο Μανώλης 
την Γρηγορία; Σοβαρή προσπάθεια αποπροσα-
νατολισμού των Παριανών ψηφοφόρων από το 
επιτελείο της κυρίας για να κρύψουμε το κύριο 
πρόβλημα, που δεν είναι τίποτα άλλο από την 
αδυναμία να συγκροτηθεί ένα δυνατό ψηφοδέλ-
τιο. Το κύριο είναι ότι μπροστά στις δυσκολίες 
αυτές, χωρίς αρχές, χωρίς αξιολόγηση, τρέχουμε 
με την απόχη και ότι κάτσει. Δυστυχώς, μόνο το 
όνομα του συνδυασμού δεν μας ΑΞΙΩνει. Η απα-
ξίωση είναι το αποτέλεσμα της προσωπικότητας.

Στη μνήμη των θυμάτων του Σαμίνα

Σε μια σεμνή τελετή, στο εκκλησάκι του Άϊ Γιάννη στις Κορακιές, τελέσθηκε την 

Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου το μνημόσυνο για τα 10 χρόνια από το τραγικό ναυάγιο 

του Εξπρές Σαμίνα, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους 81 άνθρωποι. 

Το μνημόσυνο τελέσθηκε από τον Μητροπολίτη Παροναξίας Καλλίνικο και ιερέ-

ων του νησιού. Παρόντες, ο βουλευτής Κυκλάδων του ΠΑΣΟΚ Γ. Παπαμανώλης, ο 

Δήμαρχος Χρ. Βλαχογιάννης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αντ. Αρκάς, 

η Αντιδήμαρχος Άννα Κάγκανη, ο Επικεφαλής της μειοψηφίας και πρόεδρος του 

Δ.Λ.Τ. Λ. Κοντός, ο Δημοτικός Σύμβουλος Κ.Μπιζάς, ο υποψήφιος Δήμαρχος, τέως 

Λιμενάρχης Ηλ. Κουντρομιχάλης, ο Λιμενάρχης Πάρου Κ. Γιαλελής, ο Πρόεδρος 

της Τ.Ο. της Ν.Δ. Κ. Ροδίτης, λιμενικοί, δημοτικοί σύμβουλοι, πολίτες 

αλλά και συγγενείς των θυμάτων. Λουλούδια στη μνή-

μη τους κατέθεσαν το Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. και 

η Ομάδα Διάσωσης. 


