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Στη μάχη
των εκλογών
 Η Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου 
παρά τις δυσκολίες, τις ίντρι-
γκες και τη συνειδητή προ-
σπάθεια κάποιων κύκλων να 
επηρεάσουν τα πράγματα, εμ-
φανίζοντας  την παράταξή μας σαν αμιγή παράταξη 
του Κ.Κ.Ε., έπεσε στο κενό.
 Με αισιοδοξία και μηνύματα ελπίδας, στεκόμαστε 
απέναντι στις ερχόμενες δημοτικές εκλογές.
 Η στήριξη του συνδυασμού μας από το Κ.Κ.Ε. δεν 
αμφισβητείται, αλλά επίσης δεν αμφισβητείται και η 
συμμετοχή αρκετών υποψηφίων στο ψηφοδέλτιό μας 
που ανήκουν σε άλλους πολιτικούς χώρους . 
Με πολιτική συνέπεια στην υπεράσπιση των λαϊκών 
δικαιωμάτων, μακριά από ύποπτες συναλλαγές και με 
στόχο τη προάσπιση των λαϊκών αναγκών στο πλαίσιο 
της καθημερινότητας, είμαστε έτοιμοι να δώσουμε τη 
μάχη των εκλογών. 
Στηρίξτε την Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου.
Δώστε δύναμη στη δύναμή σας. 

Αρκετά σημαντικό είναι 
το έργο της ΔΕΥΑΠ, κα-
θώς την περίοδο 2003 – 
2010 πραγματοποιήθηκαν 
έργα σε όλο το νησί που 
αναβάθμισαν την ποιό-
τητα παροχής υπηρεσιών 
της Δημοτικής Επιχείρη-
σης προς τους πολίτες. 
Ο πρόεδρός της Στέλιος 
Φραγκούλης μιλάει στη 
ΦτΠ για το έργο που έχει 
γίνει, γι’ αυτό που είναι σε 
εξέλιξη, αλλά και για τα 
έργα που έχουν προγραμ-
ματιστεί και επιδιώκεται η 
υλοποίησή τους. 

Έχει να επιδείξει έργο η ΔΕΥΑΠ τη διάρκεια της θη-
τείας σας στη Δημοτική Επιχείρηση;

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης 
Πάρου με τα μεγάλα και μικρά έργα που πραγμα-
τοποίησε συνέβαλε ουσιαστικά και αποτελεσματικά 
στην αναπτυξιακή πορεία του νησιού μας σε νευραλ-
γικούς τομείς του τουρισμού, όπως η ύδρευση και 
η αποχέτευση. Η δυναμική αυτής της Επιχείρησης 
εγγυάται ότι ο προγραμματισμός των έργων που θα 
ακολουθήσει για την περίοδο 2011-2014 είναι μέσα 
στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της, αφού για την περί-
οδο 2003-2010 υλοποιήθηκε πρόγραμμα έργων πολ-
λών εκατομμυρίων ευρώ σε ολόκληρο το νησί μας. Θ’ 
αναφερθώ συνοπτικά στα έργα που έχουν υλοποιηθεί, 
χωρίς προϋπολογισμούς για να μην κουράσουμε το 
συμπολίτη μας στην ανάγνωσή των, αλλά μόνο για να 
του τα υπενθυμίσουμε γραπτώς και εκείνος είναι ικα-

νός να τ' αναγνωρίσει.

Έργα ύδρευσης
- Κατασκευή δικτύου 

ύδρευσης 5.500 μ. από 
περιοχή Αστέρα στο Δ.Δ. 
Νάουσας.

- Αντικατάσταση αμιά-
ντου σωλήνα με PVC 1.400 
μ. στο Δ.Δ. Νάουσας (από 
φούρνο Μπατίστα- Αγ. 
Αναργύρους).

- Κατασκευή δικτύου 
για τη νέα μονάδα αφαλά-
τωσης 3.000 μ.

- Κατασκευή δικτύου 
1.000 μ. περιοχή Κανόνια 

Δ.Δ. Λευκών.
- Κατασκευή δικτύου πυρόσβεσης στο αλσύλλιο της 

Εκατονταπυλιανής Δ.Δ. Παροικιάς.
- Κατασκευή δικτύου ύδρευσης 2.100 μ. από Έλητα- 

αντλιοστάσιο Λειβαδιών Δ.Δ. Παροικιάς.
- Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης 600 μ. στην πε-

ριοχή Μύλοι Δ.Δ. Μάρπησσας.
- Δίκτυο ύδρευσης 400 μ. περιοχής Μάκρωνα Δ.Δ. 

Μάρπησσας.
- Κατασκευή δικτύου 1.400 μ. από Καντινελιές- Άγιο 

Φανούριο Δ.Δ. Νάουσας.
- Κατασκευή δικτύου 1.400 μ. από Παρασπόρο – 

γραφείο Ι. Παντελαίου Δ.Δ. Παροικιάς.
- Κατασκευή δικτύου ύδρευσης και σύνδεση με τη 

νέα δεξαμενή Δ.Δ. Αγκαιριάς.
- Κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων 400 μ. στην 

περιοχή Πλάτανος Παροικιάς.          συνέχεια σελ.5

ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΕΝΙΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

Για την Πάρο µας!

Όλοι µαζί µπορούµε καλύτερα

Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Σ  ∆ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ

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 “Highspeed 5”!

* Τα δρομολόγια ισχύουν από 28/9/2010 έως 31/10/2010.

Πάρο           Πειραιά
∆ευτέρα - Πέμπτη - Παρασκευή - Σάββατο - Κυριακή 19:25

Πειραιά           Πάρο
∆ευτέρα - Πέμπτη - Παρασκευή - Σάββατο - Κυριακή 07:30
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Αναβάθμιση ποιότητας 
παροχών στους δημότες

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πάρου

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΝΗΣΙ

Εγκαίνια
εκλογικού κέντρου
Ο υποψήφιος Δήμαρχος Πάρου 
Χρήστος Βλαχογιάννης και οι 
υποψήφιοι δημοτικοί και τοπι-
κοί σύμβουλοι του συνδυασμού 
«ΕΝΙΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ» 
σας προσκαλούν στα εγκαίνια 
του εκλογικού κέντρου που θα 
πραγματοποιηθούν την Τετάρ-
τη 21 Οκτωβρίου 2010 και ώρα 
20:00 στην πλατεία Αλυγαριάς 
στην Παροικιά Πάρου.

Oμιλία στους ετεροδημότες
Την Κυριακή 31 Οκτωβρί-

ου στις 11.00 το πρωί, ο κ. Βλαχογιάννης θα μιλήσει 
στους ετεροδημότες στο ξενοδοχείο ΑΚΡΟΠΟΛ (Πει-
ραιώς 1- πλατεία Ομονοίας).

ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΕΝΙΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ
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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: 129

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.

Ευθυνόμαστε κι εμείς
Η Ομοσπονδία Ερασιτεχνικών Θιάσων Αιγαίου 

απέκλεισε τον «Αρχίλοχο» από τη συνάντηση των 
θεατρικών ομάδων στην Λέρο με τη δικαιολογία 
ότι άργησε μια μέρα να παραληφθεί σχετικός φά-
κελος! Ως απάντηση γράφτηκαν μεταξύ των άλ-
λων: 

«Μας αποκλείσατε και δεν χάσαμε μόνο εμείς, 
αλλά κι εσείς και οι άλλοι των ομάδων. Στερη-
θήκατε τη δική μας παρουσία, το δικό μας έργο, 
τη δική μας φιλία και ζεστασιά. Το έγγραφό σας 
θυμίζει κρατικές υποθέσεις γραφειοκρατίας. 
Υπογραμμίζετε το εκπρόθεσμα και εμπρόθεσμα, 
λες κι όλο το παιχνίδι και η ουσία είναι εκεί, κι 
όχι στο έργο που παράγουμε εθελοντικά, όχι στην 
ομορφιά της τέχνης που υπηρετούμε. Ας τηλεφω-
νούσατε να συνεννοηθούμε».

 Φαιδρά, φοβερά, εξοργιστικά, εγκληματικά κά-
ποτε, φαινόμενα της ελληνικής γραφειοκρατίας, 
τα ζούμε. Μέρος της εξουσίας προσπαθεί να βγά-
λει άκρη, γιατί η ζημιά είναι μεγάλη, ενώ άλλοι 
βραχυκυκλώνουν. Πολίτες έρχονται αντιμέτωποι 
με άλλους πολίτες, πίσω από τα γραφεία. Και 
οι «πίσω από τα γραφεία» ταλαιπωρούνται, όταν 
πάνε για δικό τους ζήτημα σε άλλη υπηρεσία. Οι 
βασανισμένοι βασανίζουν.

Τα αίτια της γραφειοκρατίας δεν είναι μόνο 
πολιτικά, βασικό ρόλο έχει και η ψυχολογία. 
Μας αρέσει να δοκιμάζουμε γεύσεις εξουσίας 
ταλαιπωρώντας τους συνανθρώπους μας! Η εκ-
παίδευση, όπως διαμορφώθηκε, με το αφόρη-
το χαρτομάνι της, διαπλάθει γραφειοκράτες του 
μέλλοντος. Ανθρώπους υπευθυνόφοβους, χωρίς 
θάρρος πρωτοβουλίας. Μαζεύουμε όγκο χαρτιών, 
που δεν μετρούμε και δεν ελέγχουμε, υποκα-
θιστώντας την ουσία με σφραγίδες και ένσημα. 
Εκπαίδευση, πολιτική και εξουσία διαμορφώνουν 
γραφειοκράτες κι αυτοί ισχυροποιούν το χαρτο-
βασίλειο. Το ένα οδηγεί στο άλλο με αμφίδρομες 
αλληλοεπιδράσεις. 

Καλές οι μελέτες και καλά τα μέτρα, αν λαμ-
βάνονται. Αλλά είναι ώρα να αντιδράσει και ο 
πολίτης. Αν δεν θέλει τη γραφειοκρατία, που την 
καταριέται μεν ως πολίτης, αλλά την λατρεύει ως 
υπάλληλος, πρέπει να τολμήσει περισσότερο. Να 
σταματήσει να είναι ο κάθε υπεύθυνος γραφείου 
αυστηρός τηρητής των εντολών της, να ξυπνήσει 
την κρίση του και να αναλάβει πρωτοβουλίες. Να 
περιορίσει το φόβο του πιο πάνω γραφιά και να 
αναζητήσει ουσία και όχι λατρεία των τύπων. Αρ-
κούσε πρώτα ένα έγγραφο με το ταχυδρομείο, 
τώρα ζητούμε φάξ και ηλεκτρονική απάντηση. 
Τρία ίδια έγγραφα! Ας βάλουμε περισσότερη σκέ-
ψη και τόλμη. Στο έγγραφο πληρωμής υπαλλήλων 
ο διευθυντής υπογράφει σε πέντε ή έξι σημεία!

Ο ίδιος ο πολίτης ως συναλλασσόμενος με το 
τέρας της γραφειοκρατίας, πρέπει να αντιδράσει. 
Μας εκμεταλλεύονται και μας ταλαιπωρούν, αλλά 
να ελέγξουμε κι εμείς, αν εκμεταλλευόμαστε 
τους συνανθρώπους μας και τους ταλαιπωρού-
με. Ας πάρουμε τα ρίσκα προσωπικής ευθύνης. 
Να συμμαχήσουν οι υπάλληλοι με τον πολίτη. Να 
αντισταθούμε και να παλέψουμε για να γίνουμε 
καλύτεροι, βρίσκοντας διεξόδους, όποτε χρει-
άζεται, από τα χαρτιά στην πραγματικότητα των 
συνανθρώπων.

Καταντήσαμε τη δημοκρατία παιχνίδι χαρτιών 
και υποταχθήκαμε σε χάρτινες λογικές. Η ζωή εί-
ναι έξω, μπροστά μας, δίπλα μας. Τα χαρτιά είναι 
για να συνεννοούμαστε, όχι για να στήνουν κα-
θεστώς βασανιστηρίων. Νέα νομενκλατούρα, νέο 
ιερατείο,   βρίσκεται πίσω απ’ τη γραφειοκρατία 
και η ευθύνη των καλών πολιτικών, αν υπάρχουν, 
είναι να της κόψουν τα κεφάλια. Ας ανοίξει ο 
πολίτης το δρόμο συνεργαζόμενος, αποκεφαλί-
ζοντας τη γραφειοκρατία που παράγει ο ίδιος κι 
αυτήν μέσα του.

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Αναγγελία Γάμου
Ο Δαμιανός Βιάζης του Κωνσταντίνου και της Ελευθερίας και η Ελένη Αποστο-

λίδου του Λαζάρου και της Αιμιλίας πρόκειται να παντρευτούν στις 30 Οκτωβρίου 
του 2010 στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Αντιπάρου.

Προεδρείο
Ένωσης Ξενοδόχων

Την Κυριακή 3 Οκτωβρίου 2010, συνεδρίασε το νέο 
Δ.Σ. της Ένωσης, το οποίο εκλέχτηκε στις 22 Σεπτεμ-
βρίου 2010 και εξέλεξε το προεδρείο του Δ.Σ. ως εξής:

Πρόεδρος: Τάκης Αμπατζής, Αντιπρόεδροι: Γιώργος 
Μπαφίτης & Γρηγόρης Πρέκας, Γραμματέας: Γιώρ-
γος Περαντινός, Αναπληρώτρια γραμματέας: Χριστίνα 
Φωκιανού, Ταμίας: Κώστας Βακιρτζής , Αναπληρωτής 
ταμίας: Μάρκος Πολυκανδριώτης. Εκπρόσωπος του 
Δ.Σ. στις επιτροπές του δήμου ορίστηκε ο κ. Νίκος 
Κανάλες με αναπληρωτή τον κ. Δημοσθένη Λεοντή. 
Υπεύθυνοι για internet και διαφημίσεις ορίστηκαν οι 
κ.κ. Γιώργος Περαντινός, Παναγιώτης Μαρινόπουλος 
και Αναστάσιος Γκίκας.

Υπεύθυνη για τις εκθέσεις ορίστηκε η κ. Λίλα Παπα-
νικολάου και η κ. Χριστίνα Φωκιανού.

Νέο Δ.Σ. ΕΟΔ
Μετά τις εκλογές της 29ης Σεπτεμβρίου 2010 και τη σύστασή του σε σώμα την 6η  

Οκτωβρίου, το νέο Δ.Σ. της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης – Παραρτήματος Κυκλά-
δων, έχει ως εξής: Πρόεδρος: Μπαρμπαρίγος Γεώργιος, Αντιπρόεδρος: Καλακώ-
νας Μηνάς, Γενικός Γραμματέας: Αγγελοπούλου Σοφία, Αναπληρωτής Γραμματέας: 
Στέρκεμαν Φίλιππος, Ταμίας: Καλαλές Στυλιανός, Υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων: 
Κωβαίος Μάρκος, Υπεύθυνος υλικού & θάλασσας: Δούνας Κωνσταντίνος, Υπεύ-
θυνος ιατρικού τμήματος: Δημάκης Νικόλαος, Μέλος: Μαλαματένιος Εμμανουήλ.

Σύλλογος Γυναικών Νάουσας 
Ανακοίνωση

Σας προσκαλούμε στην  9ήμερη εκδρομή που διοργα-
νώνουμε στην Θεσσαλονίκη & στην Κωνσταντινούπολη 
στις 15 Νοέμβριου 2010. Πληροφορίες: Μπαρμπαρίγου 

Ελευθερία 2284051402, 
Σιφναίου Στέλλα  
2284051820, Σπύρου Μαρ-
γαρίτα, 2284052468.

Προγραμματίζεται
νέα συνάντηση

Αναβλήθηκε η προγραμματισμένη για την Κυριακή 
10 Οκτωβρίου, εκδήλωση του Εμποροεπαγγελματικού 
Συλλόγου Πάρου –Αντιπάρου, παρουσία του Υφυ-
πουργού Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικό-
τητας κ.Παναγιώτη Ρήγα στην αίθουσα του Αρχιλόχου 
με Θέμα της συνάντησης : Tα προβλήματα του εμπο-
ρικού κόσμου, προοπτικές ανάπτυξης, μέτρα στήριξης 
της αγοράς (χρηματοδοτικά προγράμματα ΕΣΠΑ).

Η εκδήλωση – συνάντηση αναβλήθηκε λόγω υπο-
χρεώσεων του υφυπουργού.

Με δήλωσή του εκ μέρους του Δ.Σ., ο Πρόεδρος 
του Συλλόγου Απ. Αλιπράντης τονίζει: Δεσμευόμαστε 
στα μέλη μας και στους επιχειρηματίες της Πάρου - 
Αντιπάρου ότι η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί  πολύ 
σύντομα και θα γνωστοποιηθεί με νέα ανακοίνωση 
του Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου Πάρου - Αντι-
πάρου.

Συνάντηση γνωριμίας
Συνάντηση γνω-

ριμίας του Δ.Σ. του 
Εμποροεπαγγελματι-
κού Συλλόγου Πάρου 
– Αντιπάρου με το 
νέο λιμενάρχη Πά-
ρου Κ. Γιαλελή. Συ-
ζητήθηκαν ζητήματα 
και προβλήματα του 
κλάδου που άπτονται του Λιμεναρχείου, όπως το θέμα 
του παραεμπορίου για το οποίο ζητήθηκε η συνδρομή 
του Λιμενάρχη και συμφωνήθηκε ότι σε επόμενη συ-
νάντηση θα συζητηθούν και θα ληφθούν συγκεκριμέ-
να μέτρα για την αντιμετώπιση του φαινομένου.

Συνεστίαση για τη διάσωση 
του Αγίου Κων/νου

Την Κυριακή 31 Οκτωβρίου στη 1 μ.μ. θα προσφερθεί πλούσιο γεύμα με ζωντανή 
μουσική στο εστιατόριο Γιάννη Σωτ. Σκανδάλη.Καλούνται όλοι οι συμπολίτες μας 
να δώσουν το παρόν και να ενισχύσουν την προσπάθεια της Ερανικής Επιτροπής. 
Συμμετοχή: 20 ευρώ

Καταγγελία κτηνοτρόφου από τη Νάουσα

Σκυλιά αδέσποτα και μη
κατασπαράζουν τα πρόβατα

Τεράστιο πρόβλημα έχει δημιουργηθεί, εδώ και αρκετό διάστημα, με τα σκυλιά, 
αδέσποτα και μη, στον κάμπο της Νάουσας. Τα σκυλιά, που οι ιδιοκτήτες τους τα 
λύνουν το βράδυ και τριγυρνούν ελεύθερα, σύμφωνα με καταγγελία κτηνοτρόφου 
της περιοχής (το όνομα του οποίου είναι στη διάθεση της εφημερίδας), επιτίθενται 
στα πρόβατα και από το Πάσχα έως και σήμερα έχουν κατασπαράξει περισσότερα 
από είκοσι ζώα, δικά του και ενός άλλου συναδέλφου του. Όπως μας είπε ο κτηνο-
τρόφος, δεν τα τρώνε, παίζουν όμως με τα ζώα και τα θανατώνουν. Ο κτηνοτρόφος 
έχει απευθυνθεί στους ιδιοκτήτες των σκυλιών και η απάντηση ήταν να περιφράξει 
το χώρο που βρίσκονται τα ζώα. Στην αστυνομία που απευθύνθηκε, του είπαν πως θα 
κάνουνε συστάσεις μήπως και δεχτούν να πληρώσουν τα ζώα. Είναι λύση όμως αυτή; 
Ίσως οι ιδιοκτήτες των λυκόσκυλων θα πρέπει τουλάχιστον τη νύχτα να τα δένουν, 
γιατί την ημέρα όλο και κάποιος μπορεί να τα επιβλέπει. Είτε ο ιδιοκτήτης του λυκό-
σκυλου που πραγματικά είναι ένα ζώο που δεν μπορεί να είναι δεμένο συνεχώς, είτε 
οι ιδιοκτήτες των προβάτων. Τη νύχτα όμως είναι λίγο δύσκολο να τα παρακολου-
θήσεις. Όσο για τα αδέσποτα, που επίσης προκαλούν ζημιά στα πρόβατα, θα πρέπει 
να μεριμνήσει ο Δήμος. Είναι άδικο για τους κτηνοτρόφους να χάνουν μ’ αυτό τον 
τρόπο τα ζώα τους, που τα μεγαλώνουν με κόπο και ασφαλώς με οικονομικό κόστος. 



Στο πλευρό των αλιέων για δίκαιη λύση

Στα «μαύρα πανιά» 
οι βιντζότρατες

Στο λιμάνι είναι δεμένες εδώ και λίγες ημέρες οι βιβ-
ντζότρατες της Πάρου και κοντινών νησιών, ανεμίζο-
ντας μαύρες σημαίες σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την 
απαγόρευση να ψαρεύουν στο εξής στο 1 μίλι. Για να 
επιβιώσουν οι ψαράδες αυτού του εργαλείου θα πρέ-
πει πλέον να ψαρεύουν στα τρία μίλια ή ν’ αλλάξουν 
τρόπο ψαρέματος. Η αλλαγή εργαλείου, πρώτον απαιτεί 
μεγάλο κόστος, ενώ η αλλαγή βάθους (3 μίλια και 50 
μέτρα βάθος) με το ίδιο εργαλείο τους αποδίδει 100 με 
150 ευρώ την ημέρα. Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα 
για τους ψαράδες της βιντζότρατας που αποφάσισαν οι 
αρμόδιοι να τους «βγάλουν» από τη θάλασσα χωρίς να 
μεριμνήσουν για το μέλλον τους. Οι ψαράδες συμβο-
λικά την περασμένη Δευτέρα μπλόκαραν για λίγο τον 
κατάπλου του πλοίου «Αίολος Κεντέρης» με σκοπό να 
δώσουν ένα μήνυμα για τη δύσκολη θέση στην οποία 
περιήλθαν. Όλα τα υπόλοιπα για απόσυρση και αποζη-
μιώσεις είναι πολύ μακρινά, η καθημερινότητα όμως 
έχει απαιτήσεις και δεν δίνει περιθώρια…

Συμπαράσταση 
Ομόφωνα συμπαρίσταται στον αγώνα των αλιέων το 

Δημοτικό Συμβούλιο, στο οποίο συζητήθηκε το θέμα 
τους, μετά την επιστολή των επαγγελματιών αλιέων Βι-

ντζότρατας και το αίτημά τους για συμπαράσταση τόσο 
του Δημοτικού Συμβουλίου, όσο και των άλλων φορέων 
του νησιού. 

Κατά τη συζήτηση εκφράστηκε η απορία, γιατί η απα-
γόρευση της Βιντζότρτας, που με βάση έρευνες του 
ΕΛΚΕΘΑ κάνει τη μικρότερη ζημιά στο θαλάσσιο περι-
βάλλον από τα άλλα αλιευτικά εργαλεία και εκτιμήθηκε 
ότι θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για την προστασία του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος, αλλά μέτρα σωστά και δί-
καια και όχι μέτρα που αφανίζουν ένα συγκεκριμένο 
κλάδο. 

Σύμφωνα με το Δήμαρχο, τις επόμενες ημέρες θα γί-
νει συνάντηση με τον υπεύθυνο του υπουργείου για την 
αλιεία, αλλά όπως είπε και από προηγούμενες επαφές 
που είχε για το ίδιο θέμα, δεν είναι αισιόδοξος για το 
αποτέλεσμα. 

Πριν από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 
την περασμένη Δευτέρα 4 Οκτωβρίου, είχε πραγματο-
ποιηθεί συνάντηση των εκπροσώπων όλων των αλι-
έων του νησιού στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, όπου 
συζητήθηκαν τα προβλήματα των επαγγελματιών, αλλά 
και το ζήτημα της απαγόρευσης της βιντζότρατας και 
διαμορφώθηκαν προτάσεις, οι οποίες συμπεριλαμβά-
νονται στην επιστολή των ψαράδων προς το Δημοτικό 
Συμβούλιο. 

Οι προτάσεις έχουν ως εξής: Να λειτουργήσουν με 
το παλαιό καθεστώς για την τρέχουσα περίοδο, δηλαδή 
έως το Μάιο του 2011. Στο ίδιο διάστημα να συνεχίσουν 
τις διαβουλεύσεις, λαμβάνοντας υπόψη και όλα τα συ-
μπληρωματικά στοιχεία που ζητιούνται από την Ε.Ε. 
ώστε να δοθεί οριστική λύση. 

Στο πλευρό τους και οι επιχειρηματίες
Στο πλευρό των αλιέων είναι και ο Εμποροεπαγγελ-

ματικός Σύλλογος Πάρου – Αντιπάρο. Σε ανακοίνωση 

που εξέδωσε αναφέρεται: «Με αφορμή τις κινητοποι-
ήσεις που λαμβάνουν χώρα στο λιμάνι της Παροικίας 
– Πάρου από τους επαγγελματίες Αλιείς, πραγματο-
ποιήθηκε στο χώρο του λιμανιού συνάντηση του Προ-
εδρείου του Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου Πάρου 
– Αντιπάρου με τους Αλιείς. Συζητήθηκε το πρόβλημα 

που έχει δημιουργηθεί και έγινε ανταλλαγή απόψεων 
και προτάσεων. Κατόπιν τούτου ο Εμποροεπαγγελματι-
κός Σύλλογος Πάρου – Αντιπάρου δηλώνει την έμπρα-
κτη συμπαράστασή του, στους Αλιείς της Πάρου και της 
Αντιπάρου που προσπαθούν, σ’αυτους τους δύσκολους 
καιρούς, να συνεχίζουν να εφοδιάζουν την αγορά μας 
με φρέσκα αλιεύματα από την ευρύτερη περιοχή των 
νησιών μας με ότι αυτό συνεπάγεται. Ευελπιστούμε κα-
τόπιν συναντήσεων με τους αρμόδιους φορείς να δοθεί 
οριστικά η δέουσα λύση».
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Δήμος Πάρου

Στο κτίριο Δημητρακόπουλου 
τα κειμήλια των «Καλλίερων»
Με τη λήψη της υπ’ αρίθμ. 221/2010 θετικής απόφασης 
του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάρου  σχετικά  με 
την αποδοχή προσφοράς πρωτοτύπων οικογενειακών 
κειμηλίων των «Καλλίερων» της Πάρου, ξεκίνησε η αρ-
χειοθέτηση και τοποθέτηση των αρχείων του μεγάλου 
και πρωτοπόρου Παριανού διδασκάλου Παναγιώτη Καλ-
λίερου από την εγγονή του, κ. Στυλιανή - Λιάνα  Καλλίε-
ρου. Τα κειμήλια τοποθετούνται σε ισόγεια αίθουσα του 
κτιρίου Δημητρακόπουλου όπου επίσης στεγάζονται και 
άλλα αντικείμενα της οικογένειας. Τα πρωτότυπα αυτά 
κειμήλια καλύπτουν διάστημα μεγαλύτερο των δύο 
αιώνων από το 1776 έως και σήμερα και περιλαμβά-
νουν μεθόδους διδασκαλίας, μαθητολόγια, τιμητικές 
διακρίσεις, δημοσιεύματα τύπου, συλλογές άρθρων και 
φωτογραφιών που αναφέρονται στην επιμόρφωση της 
νεολαίας της Πάρου και ταυτόχρονα σκιαγραφούν την 
προσωπικότητα του μεγάλου μας διδασκάλου. 

Αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό γεγονός για το νησί μας 
ότι μία τόσο αξιόλογη συλλογή που καταγράφει με άμε-
σο και πρωτογενή τρόπο τη διαδρομή και την επιμόρ-
φωση της Παριανής νεολαίας κατά τους τελευταίους 
δύο αιώνες, παραμένει και  εκτίθεται εδώ στον τόπο 
που γεννήθηκε και εμπλουτίστηκε χάρη στη γενναιοδω-
ρία της κ. Λιάνας Καλλίερου (την οποία  ευχαριστούμε 
εκ βάθους καρδιάς), αισθανόμενη ειλικρινή ανάγκη να 
μοιραστεί μαζί μας και να μεταλαμπαδεύσει σε όλους 
εμάς την ικμάδα της γνώσης, της έρευνας και της εμπειρίας των προγόνων της, 
έννοιες πολύτιμες για τη συνέχιση της πνευματικής ανάπτυξης του τόπου μας. 

Ο χώρος θα λειτουργεί Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 18:00 – 20:00 το από-
γευμα με την πολύτιμη συμβολή της κ. Κατερίνας Αρμπελιά την οποία και ευ-
χαριστούμε θερμά διότι προσφέρθηκε να παρέχει εθελοντικά τις υπηρεσίες της 
προκειμένου η έκθεση αυτή να ανοίξει τις πύλες της σε όλους τους Παριανούς. 

Όποια σχολεία, σύλλογοι ή ομάδες επιθυμούν να την επισκεφθούν σε χρόνο 
πέραν του ωραρίου λειτουργίας μπορούν να έρθουν σε επαφή με την κ. Αρμπελιά, 
έτσι ώστε να κανονισθεί  τυχόν άλλος χρόνος επίσκεψης.

Προετοιμασία της Θεατρικής Παιδικής συντροφιάς

«Αγαπημένο μου ημερολόγιο» 
Η Θεατρική Παιδική Συντροφιά του ΧΟΝ έχει εδώ και καιρό ξεκινήσει την προ-

ετοιμασία του πρωτότυπου έργου που θα παρουσιάσει το χειμώνα, με τον τίτλο 
«Αγαπημένο μου ημερολόγιο...». Ο εμψυχωτής της ομάδας Π. Σπύρου αναφέρει 
σχετικά: «2010, χρονιά κατά του ρατσισμού. Καιροί δύσκολοι, ο καθένας στη δική 
του πραγματικότητα, ο διπλανός μας έχει γίνει «ξένος», δεν είναι πια «ο δικός μας 
άνθρωπος». Τι μας οδήγησε εκεί; Πού θα μας βγάλει το τέλος αυτής της ιστορίας; 
Κανείς δε ξέρει, το βέβαιο είναι ότι τα παιδιά δε φταίνε. Είναι κρίμα να μη μάθουν 
να εμπιστεύονται το διπλανό τους γιατί εμείς γίναμε καχύποπτοι. Είναι λυπηρό να 
μη βοηθούν το φίλο τους γιατί εμείς πάψαμε να βοηθούμε. Είναι ενοχλητικό να 
μη τους συγκινεί ο πόνος του διπλανού γιατί εμείς γίναμε σκληροί. Είναι άδικο να 
διαχωρίζουν τους ανθρώπους επειδή εμείς γίναμε ρατσιστές.

Λίγα λόγια για το έργο
Είναι παιδιά, έχουν τα ίδια θέλω, έχουν τις ίδιες ανάγκες, έχουν όνειρα. Όμως η 

μοίρα, η τύχη, ποιος ξέρει τι άλλο, τους καθορίζει μία διαφορετική πορεία ζωής. 
Μία πορεία που τους σημαδεύει, τους πλάθει και τους αναγκάζει να βαδίσουν σε 
συγκεκριμένα μονοπάτια.

Αν ήξερε  το κάθε παιδί πώς θα μπορούσε να διαβεί από το ένα μονοπάτι  στο 
άλλο, θα το έκανε. Μα δε ζει μόνο του, ζει μέσα στην κοινωνία. Μια κοινωνία που 
χτίζει τα ντουβάρια δίπλα από τα μονοπάτια των παιδιών της, έτσι ώστε κανένα να 
μην μπορεί να ξεφύγει από την προκαθορισμένη πορεία...

Ήρωες μα και παιδιά, ο χρόνος και οι μήνες του και το ταξίδι των παιδιών μέσα 
σε αυτόν είναι η υπόθεση του έργου. Διαφορετικές διαδρομές, με ομοιότητες και 
διαφορές, με στιγμές χαράς, λύπης και συγκίνησης. Σε ένα κοινωνικό έργο για 
παιδιά, που δε θα μπορούσε να έχει άλλο τίτλο από αυτόν: "Αγαπημένο μου ημε-
ρολόγιο...".

ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ
Το χρονικό μιας ονοματοδοσίας
Κύριε διευθυντά, επιτρέψτε μου ένα μικρό 
σχόλιο σχετικά με την ονοματοδοσία στο μικρό 
δρομάκι του Δρυού, όπου βρίσκεται το σπίτι της 
πολύ καλής και τρυφερής συγγραφέως και ποι-
ήτριας, της Θρακιώτισας Έφης Πανσελίνου, η 
οποία έφυγε στις 12/4/1997 για το μεγάλο ταξί-
δι. Λίγους μήνες αργότερα ανέλαβα την πρωτο-
βουλία να συγκεντρώσω πολλές υπογραφές για 
την ονοματοδοσία, μεταξύ αυτών και του νυν 
Δημάρχου Χρ. Βλαχογιάννη. 

Παρά το γεγονός, ότι ο τότε πρόεδρος της 
Κοινότητας Μάρπησσας Τάσος Τζιώτης και το 
Κοινοτικό Συμβούλιο ενέκριναν παμψηφεί την 
ονοματοδοσία, με την αλλαγή σε έναν ενιαίο 
Δήμο Πάρου, το θέμα περιέπεσε σε μακαρία 
νάρκη.

Επανέρχομαι επί δημαρχίας Γ. Ραγκούση με νέα αίτηση, όπου παμψηφεί 
εγκρίνεται θετική απόφαση, η οποία επίσης περιέπεσε σε μακάρια ύπνωση 
περί τα 5 χρόνια!, ευτυχώς όχι οριστική και αυτό χάρη στην αντιδήμαρχο Άννα 
Κάγκανη.

Έτσι, προ ολίγων ημερών έγινε σιωπηλά η πολύπαθη ονοματοδοσία, γεμίζο-
ντας με ικανοποίηση τους θαυμαστές του ποιητικού έργου της ποιήτριας του 
Δριού Έφης Πανσελίνου – Πλιάτσικα. 

Θα κλείσω με ευχαριστίες προς την έγκριτο εφημερίδα σας και δύο στροφές 
από το ποίημα: « … Να με προφτάσεις στον Δριό / τη νύχτα να σου δείξω/ 
κατάκορφα στον ουρανό/το τρίγωνο του καλοκαιριού/που τώρα πάει να δύσει/
Το Βέγα στης λύρας τη χορδή/Του Αλτάιρ στου Αητού τα φτερουγίσματα…».

Άλκης Γκίνης
Η συγγραφέας – ποιήτρια  Έφη Πανσελίνου – Πλιάτσικα διέμενε από το 

1960 και μετά για μεγάλα διαστήματα, κυρίως το καλοκαίρι, στην Πάρο στο 
σπίτι της στον Δριό. Είχε επαφή με πολλούς συγγραφείς του νησιού, το οποίο 
αγαπούσε ιδιαίτερα. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε, ότι πάρα πολλά ποιήματά της 
αναφέρονται στην Πάρο. Δυστυχώς, έφυγε από το νησί χτυπημένη από την 
επάρατη νόσο. Ήταν δικηγόρος ειδικευμένη στα εργατικά ζητήματα. Γιος της 
είναι ο λογοτέχνης Αλέξης Πανσέλινος.

Nωρίς το Σεπτέμβριο οι 
κρεμμυδασκέλλες ανθίζουν 
κάτασπρα λουλουδάκια σε κα-
τάρτι. Ακολουθούν μαζί με τα 
κυκλάμινα και το νάρκισσο του 
φθινοπώρου, οι “κίτρινες πούλες” 
(όνομα της Αμοργού), τα κρινάκια 
αυτά που μοιάζουν με τουλίπες ή 
κρόκους. Στην Πάρο δεν  βρήκαμε 
ξεχωριστό όνομα. Όποιος τυχερός 
τα βρει στο δρόμο το, ας σκύψει 
να τους μιλήσει και ας ρωτήσει για 
ποιον σκοπό είναι τόσο όμορφα. 
Μπορεί αυτά να ξέρουν.

Προσφορές στο Κέντρο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες

Κινήσεις ευαισθησίας
Με μεγάλη συγκίνηση και χαρά, η πρό-
εδρος του 1ου Πρότυπου Εθελοντικού 
Κέντρου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες-
Ικανότητες  κ. Άννα Πολυκανδριώτη, 
έλαβε το ποσόν των 500 Ευρώ, χρη-
ματικό ποσό που ήταν το έπαθλο που 
κέρδισε η ομάδα του πρωταθλήματος 
του Group B  ποδοσφαίρου, στο Μου-
ντιαλίτο 6.6 της Παροικιάς (ΠΑΝΘΕΟΝ).

Οι  παίκτες της νικήτριας ομάδας 
«ΤΣΟΥΝΑΜΙ» Σκαραμαγκάς  Βαγγέλης, 
Κορτιάνος Γιάννης, Δελέντας Νικήτας, 
Καβάλης Μανώλης, Καβάλης Γιώργος, 
Κορτιάνος Μάρκος, Κορτιάνος Ορέ-
στης, Σκαραμαγκάς Γιάννης, Σκαραμα-
γκάς Κώστας, Δεκάριστος Μάρκος, Χρι-
στόφορος Χρήστος, Σκιαδάς Θανάσης, Παπαγιάκουμος Νίκος, Αντιπαριώτης Άκης,  
αποφάσισαν  να δώσουν το οικονομικό έπαθλο  προς ενίσχυση του Κέντρου που 
κλείνει φέτος 10 χρόνια λειτουργίας. Όπως είπαν τα παιδιά «στο ποδόσφαιρο το 
φίλαθλο πνεύμα υπερτερεί των χρηματικών επάθλων».

Το Δ.Σ. του Κέντρου συγχαίρει κατ’ αρχάς του παίκτες για την νίκη τους, αλλά και 
τους ευχαριστεί για την αγάπη, την ευαισθησία και τη γενναία απόφαση να υλοποιη-
θεί  η σκέψη τους για προσφορά του επάθλου στο Κέντρο.

Να πούμε επίσης, ότι η Λέσχη Αυτοκινητιστών Πάρου δώρισε φωτοτυπικό πολυμη-
χάνημα προς το Κέντρο και τους ευχαριστούμε πολύ.

Τώρα που διαφαίνεται μία κίνηση ευαισθησίας των νέων  προς την αποδοχή της 
διαφορετικότητας, τη βοήθεια προς το συνάνθρωπο, τη στήριξη του εθελοντισμού, 
την ανιδιοτέλεια και προσφορά, ας ελπίσουμε τα προσεχή χρόνια να δούμε Άτομα 
με Αναπηρίες ή Άτομα με Ειδικές Ανάγκες να κυκλοφορούν ανεμπόδιστα στον τόπο 
μας, διεκδικώντας την ελεύθερη πρόσβαση σε κοινόχρηστους χώρους, προβάλλο-
ντας τις ικανότητές τους απέναντι στον κοινωνικό στιγματισμό και ορθώνοντας παρά-
στημα στην αμηχανία των συμπολιτών μας.

Αγιασμός 
 Στις 4 Οκτωβρίου έγινε  ο Αγιασμός του Κέντρου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, από 

τον αιδεσιμότατο Πατέρα Κωνσταντίνο Δευτερίγο στην Νάουσα, παρουσία  του Δη-
μάρχου Χρ. Βλαχογιάννη, του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αντ. Αρκά , της 
Αντιδημάρχου Άννας Κάγκανη, των Νομαρχιακών Συμβούλων κ.κ Κάγκανη Γιώργου 
και Μπαφίτη Χρύσανθου, των εκπαιδευτών και των φυλακτριών και πολλών φίλων 
του Κέντρου.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ Άννα Πολυκανδριώτη ευχαρίστησε τους παρισταμένους για 
την παρουσία τους και εξήρε την αγάπη τους και το ενδιαφέρον όλων των Παριανών 
για την σωστή λειτουργία του Κέντρου.

Ο δήμαρχος κ. Βλαχογιάννης μιλώντας προς τους παρισταμένους ευχήθηκε και 
φέτος η χρονιά να είναι πολύ δημιουργική, και να έλθουν και άλλα άτομα στο Κέντρο 
για να επωφεληθούν από τις υπηρεσίες του.

 Άννα Πολυκανδριώτη
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συνέχεια από σελ.1
- Επεκτάσεις δικτύων ύδρευσης-απο-
χέτευσης 2.500 μ. σε διάφορες περιο-
χές του Δ.Δ. Αρχιλόχου.   
Έργα υποδομής για την ύδρευση
- Κατασκευή δεξαμενής 400 κ.μ. στην 
περιοχή Δήλιο Δ.Δ. Παροικιάς.
- Κατασκευή 2 δεξαμενών 800 κ.μ. στο 
Δ.Δ. Αγκαιριάς.
- Κατασκευή δεξαμενής 1.200 κ.μ. στην 
περιοχή Άγ. Αρσένιος Δ.Δ. Παροικιάς.
- Διάνοιξη δύο γεωτρήσεων στο Δ.Δ. 
Μάρπησσας.
- Διάνοιξη τεσσάρων γεωτρήσεων στο 
Δ.Δ. Λευκών.
- Διάνοιξη δύο γεωτρήσεων στο Δ.Δ. 
Νάουσας.
- Διάνοιξη μίας γεώτρησης στο Δ.Δ. Αρ-
χιλόχου.
- Διάνοιξη μίας γεώτρησης στο Δ.Δ. 
Κώστου.
- Διάνοιξη τεσσάρων γεωτρήσεων στο 
Δ.Δ. Παροικιάς για τη νέα μονάδα αφα-
λάτωσης.
Έργα αποχέτευσης
- Κατασκευή νέου καταθλιπτικού αγω-
γού 1.000 μ. στην περιοχή Λειβάδια 
Δ.Δ. Παροικιάς.
- Κατασκευή δικτύου 800 μ. στην περιο-
χή Μάκρωνα Δ.Δ. Μάρπησσας.
- Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης και 
αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης στην 
κεντρική αγορά-Κάστρο-Θολάκια Δ.Δ. 
Παροικιάς.
- Δίκτυα αποχέτευσης σε περιοχές του 
Δ.Δ. Παροικιάς (Λιαροκόπι, Άνω Κλή-
ματα, Αμμουδάρες, Αμπελά, Κορμός, 
Φλόγα, Αγ. Ελένη)
- Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης στη 
μονάδα διύλισης Δ.Δ. Κώστου.
- Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης 450 
μ. στο Δ.Δ. Αρχιλόχου.
- Βελτιώσεις δικτύων αποχέτευσης στο 
Δ.Δ. Λευκών.
- Επέκταση δικτύου αποχέτευσης στην 
περιοχή Ψαρόγια Δ.Δ. Κώστου.
- Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης Δ.Δ. 
Νάουσας περιοχών εμπορικού κέντρου, 
πρώην γηπέδου Νάουσας, Αγ. Παντελε-
ήμονα. 
- Κατασκευή κτιρίου εξάμμωσης ΒΙΟ.
ΚΑ. Παροικιάς.
- Ανακατασκευή αντλιοστασίων λυμά-
των με σύγχρονο εξοπλισμό –λειτουρ-
γία 2ης δεξαμενής καθίζησης ΒΙΟ.ΚΑ. 
Νάουσας- εγκατάσταση συστήματος 

απόσμησης.
Ποια έργα έχουν προγραμματιστεί για 
την επόμενη περίοδο 2011 – 2014 και 
κατά πόσο είναι εφικτή η υλοποίησή 
τους;
Για την περίοδο αυτή τα έργα που έχουν 
προγραμματιστεί υπάρχουν και οι με-
λέτες και επιδιώκουμε ένταξή τους σε 
Ευρωπαϊκά προγράμματα. Τα έργα ατυ-
τά είναι:
Καθαρισμός νερού πηγών Δρυού και 
μεταφορά στα Δ.Δ. Μάρπησσας και 
Αρχιλόχου καθώς και εμπλουτισμός 
υδροφόρου ορίζοντα στην περιοχή 
Αστέρα-Αντικατάσταση δικτύου ύδρευ-
σης Μάρπησσας, προϋπολογισμού 
3.000.000 €. Η μελέτη είναι έτοιμη και 
προωθείται για ένταξη σε πρόγραμμα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- Κατασκευή δεξαμενής 2.000 κ.μ. στην 
περιοχή Έλητας Παροικιάς.
- Κατασκευή δεξαμενής 850 κ.μ. στο 
Δ.Δ. Αρχιλόχου. Η μελέτη είναι έτοιμη 
και αναμένεται η εξεύρεση δημοτικού 
χώρου.
- Κατασκευή δεξαμενής 1.500 κ.μ. στο 
Δ.Δ. Νάουσας.
- Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου 
στον οικισμό Μώλου Δ.Δ. Αρχιλόχου, 
προϋπολογισμού 360.000 €. Η μελέτη 
είναι έτοιμη και αναμένεται η ολοκλή-
ρωση της χάραξης αιγιαλού και παραλί-
ας στην περιοχή για την άμεση εκτέλε-
ση του έργου.
- Κατασκευή δικτύου ύδρευσης 6.000 
μ. και δεξαμενής 400 κ.μ. για εκμετάλ-
λευση γεώτρησης «Μάλτες». Με το έργο 
αυτό προβλέπεται να υδροδοτηθούν 
οι περιοχές μέχρι τον οικισμό Γλυφά, 
καθώς και ενίσχυση του δικτύου προς 
Αγκαιριά. Η μελέτη είναι έτοιμη και 
προωθείται για ένταξη σε πρόγραμμα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- Αντικατάσταση κεντρικού δικτύου 
ύδρευσης και τοποθέτηση επί του επαρ-
χιακού δρόμου Παροικιάς-Κώστου.
- Προμήθεια-εγκατάσταση και θέση σε 
λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος 
τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού και ελέγ-
χου διαρροών του δικτύου ύδρευσης-
αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Π. Το έργο 
αυτό προϋπολογισμού 2.806.920,00 € 
έχει ήδη ενταχθεί (13-09-2010) στο 
Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης και προχωρούν οι διαδικασίες δη-
μοπράτησης εντός του 2010 και άμεση 

εκτέλεση.
- Ολοκλήρωση εντός του 2011 και λει-
τουργία δύο μονάδων αφαλάτωσης δυ-
ναμικότητας 2.500 κ.μ. στην περιοχή 
Πέπονας Παροικιάς. Για τις μονάδες 
αυτές έχει χρηματοδοτηθεί ο Δήμος 
Πάρου με το ποσό των 1.700.000 €. Ήδη 
έχει κατασκευασθεί από τη Δ.Ε.Υ.Α.Π. 
δεξαμενή 1.200 κ.μ. στην περιοχή Αγ. 
Αρσενίου, καθώς και τα δίκτυα κατά-
θλιψης και βαρυτικού αγωγού. Το έργο 
θα εξυπηρετήσει άμεσα τις περιοχές 
Πούντα, Σωτήρες, Γλυσίδια, Συρίγου, 
Αγ. Ειρήνη, Κουκουμαυλές, Παρασπό-
ρος, Κορακιές, μέχρι την περιοχή των 
πρώην Δημοτικών Σφαγείων.
- Αντικατάσταση αντλιοστασίου λυμά-
των στην περιοχή Λιμάνι Νάουσας και 
μεταφορά σε προσφορότερη τεχνικά 
θέση.
- Ανάκτηση επεξεργασμένου νερού από 
τα λύματα των ΒΙΟ.ΚΑ. και επαναχρησι-
μοποίηση για πότισμα δασικών φυτών. 
Ήδη η Δ.Ε.Υ.Α.Π. έχει αναθέσει τη μελέ-
τη στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και αναμέ-
νεται σε δύο μήνες η ολοκλήρωσή της.
- Προγραμματισμός διάνοιξης 7 γεω-
τρήσεων στα Δ.Δ. Λευκών, Μάρπησσας, 
Αγκαιριάς και Παροικιάς.
- Διαχείριση ιλύος των ΒΙΟ.ΚΑ. με θερ-
μοκηπιακές μονάδες αποξήρανσης και 
δωρεάν διάθεση του προϊόντος για λί-
πανση. Με το θέμα αυτό έχει ασχοληθεί 
η Δημοτική Επιχείρηση και σύντομα θα 
προβεί στις κατάλληλες ενέργειες για 
ένταξη σε πρόγραμμα της Περιφέρειας.
- Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης στον 
οικισμό Κακάπετρα. Η 1η φάση του έρ-
γου (βαρυτικός αγωγός), προϋπολογι-
σμού 105.000 €, έχει ενταχθεί στο Τε-
χνικό Πρόγραμμα 2010 της Δ.Ε.Υ.Α.Π. 
και θα αρχίσει μέσα στο 2010.
- Αντικατάσταση υπολοίπου δικτύου 
αμιάντου 2.700 μ. σε όλο το νησί με PVC 
σωλήνα.       
Ποια έργα  βρίσκονται σήμερα σε εξέ-
λιξη;
Ολοκληρώνεται η κατασκευή του αγω-
γού ομβρίων υδάτων στην περιοχή 
Πλάτανος, δίπλα στο Επαρχείο και 
μέσω αυτού του αγωγού θα οδηγηθούν 
υπογείως τα νερά της ευρύτερης περι-
οχής του 2ου Δημοτικού Σχολείου Πα-
ροικιάς προς τη θάλασσα. Με το έργο 
αυτό γίνεται ουσιαστική αποσυμφόρηση 
του δρόμου προς τη Ζωοδόχο Πηγή που 

υπήρχε έντονο πρόβλημα με τα όμβρια 
νερά.
Ξεκινούν τα έργα κατασκευής του απο-
χετευτικού αγωγού προς τον οικισμό 
Κακάπετρα (1η φάση 1.050 μ. βαρυτι-
κός αγωγός).
Ολοκληρώνεται το έργο ύδρευσης-
αποχέτευσης στην περιοχή Μάκρωνα 
Δ.Δ. Μάρπησσας.
Θα πραγματοποιηθεί αντικατάσταση 
δικτύου αμιάντου με σωλήνα PVC στο 
Δ.Δ. Αγκαιριάς.
Η Δημοτική Επιχείρησης Ύδρευσης  
Αποχέτευσης λειτουργεί εντελώς ανε-
ξάρτητα από το Δήμο; 
Κατά την άποψή μου Δήμος και 
Δ.Ε.Υ.Α.Π. είναι οργανισμοί ταυτόσημοι 
που στόχο έχουν να συμβάλλουν στην 
ανάπτυξη του νησιού. Συνεπώς το έργο 
που έχει επιτελέσει η Δ.Ε.Υ.Α.Π. έχει 
την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Πάρου, όπως προβλέπεται 
από το νόμο 1069/80, καθώς επίσης 
εγκρίνονται από το Δήμο το Τεχνικό 
Πρόγραμμα, ο Προϋπολογισμός, ο Ισο-
λογισμός και ο Απολογισμός της Επι-
χείρησης ετησίως.
Να σημειώσουμε εδώ, ότι μετά την οι-
κονομική εξυγίανση της Επιχείρησης, 
η ΔΕΥΑΠ έχει πλέον τη δυνατότητα να 
κατασκευάζει μικρής, αλλά και μεγάλης 
εμβέλειας έργα. 
Θα υπάρξουν αλλαγές στην ΔΕΥΑΠ με 
την εφαρμογή του «Καλλικράτη;»
Ο τομέας της διοίκησης θα παραμείνει 
ως έχει, ο Οικονομικός έλεγχος θα γί-
νεται από Επίτροπο, ενώ από πλευράς 
αρμοδιοτήτων ενδέχεται να συμπεριλη-
φθεί στην Επιχείρηση ο τομέας καθα-
ριότητας.

Αναβάθμιση ποιότητας παροχών 
στους δημότες

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΝΗΣΙ
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Απάντηση στον Διευθυντή της εφη-
μερίδας ΦτΠ για το δημοσίευμα με 
τίτλο: «Αποφάσεις για το σταδιακό 
αφανισμό τους», που αφορά στους 
αλιείς, δίνει με επιστολή του ο Νο-
μάρχης Δ. Μπάιλας. Στην επιστολή 
του διευκρινίζει, όπως αναφέρει, ότι 
την απαγόρευση της μηχανότρατας 
και την αστυνόμευση των παράνομων 
αλιέων, την είχαν προτείνει από την 1η 
τετραετία και δεν υπήρξε αντίδραση. 
Η αντίδραση άρχισε όταν εξέφρασε τις 
απόψεις αυτές σε ημερίδα του Υπουρ-
γείου στην Αθήνα, όπου δέχτηκε κάθε 
είδους επίθεση από ΜΗ ΚΥΚΛΑΔΙΤΕΣ, 
ιδιοκτήτες μηχανοτρατών που ψα-
ρεύουν τα πάντα και καταστρέφουν 
τα ιχθυοαποθέματα και το βυθό των 
Κυκλάδων. Την ίδια επίθεση δέχτηκε 
και στην ημερίδα ενημέρωσης που 
έγινε στη Νάξο όταν αντί για Κυκλαδί-
τες παραβρέθηκαν Μηχανοτρατάριδες 
από την Εύβοια, από το Βόλο, από τον 
Πειραιά, οι οποίοι χαρακτήρισαν ως 
κληρονομικό δικαίωμα να ψαρεύουν 
και να καταστρέφουν τις θάλασσες 
των Κυκλάδων!! 

Αν δεν το γνωρίζετε, στις Κυκλάδες 
υπάρχουν 961 επαγγελματικά σκάφη 
με δίχτυα και παραγάδια (ΑΥΤΟΥΣ ΘΕ-
ΛΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΟΥ-
ΜΕ), 44 σκάφη με άδεια βιτζότρατας, 
εκ των οποίων τα 13 σε Πάρο-Αντίπα-
ρο, 13 σκάφη με άδεια γρι-γρι για τα 
οποία αν ψαρεύουν όπως προβλέπε-
ται δεν υπάρχει πρόβλημα και 10 σκά-
φη εκ των οποίων το 1 στην Πάρο με 
άδεια μηχανότρατας.

Είναι λοιπόν δυνατόν σε ένα όρ-
γανο που υπάρχει για να προστατεύ-
ει τα συμφέροντα του νομού και των 
κατοίκων του και σε έναν Νομάρχη, 
γέννημα θρέμμα αυτών των νησιών, 
να βλέπει τη ζωή στη... θάλασσα να 
αργοπεθαίνει και τις 961 οικογένειες 
ψαράδων να κινδυνεύουν να μείνουν 
χωρίς δουλειά, αφού δεν θα υπάρ-
χουν ψάρια; Να αποδέχεται τις ψεύ-
τικες δικαιολογίες ότι φταίει η ρύπαν-
ση  ή τουλάχιστον μόνο η ρύπανση, 
λες και έχουμε βρει νεκρά ψάρια στις 
Κυκλάδες από ρύπανση! Λες και  θα 
καταστραφούν οι ψαράδες ενός νη-
σιού με περίμετρο 10.000m όταν απα-
γορευτεί το ψάρεμα σε ένα τμήμα των 
ακτογραμμών 800m και μάλιστα στο 
βόρειο τμήμα του για να αναπαράγο-
νται τα ψάρια! Είναι δυνατόν μόνο για 
χάρη αυτών των 10 αδειών (μηχανο-
τρατών) να υποθηκεύουμε την κύρια 
παραδοσιακή απασχόληση των κα-
τοίκων των νησιών μας και να μετα-
τρεπόμαστε σε…ΑΒΑΝΤΑΔΟΡΟΥΣ των 
δεκάδων μηχανοτρατάριδων, ΜΗ ΚΥ-
ΚΛΑΔΙΤΩΝ, που λόγω «κληρονομικού 
δικαιώματος» έρχονται και ψαρεύουν 
στις Κυκλάδες; Τι εμποδίζει τους μη-
χανοτρατάριδες η δημιουργία μικρών 
θαλάσσιων πάρκων σε κάθε νησί για 
την αναπαραγωγή των ψαριών, όταν οι 
απαγορεύσεις ισχύουν στο ΕΝΑ ΜΙΛΙ 
και αυτοί, σύμφωνα με το νόμο, είναι 
υποχρεωμένοι να ψαρεύουν πέρα από 
το ένα μίλι; Μήπως ψαρεύουν σε μι-
κρότερες αποστάσεις από αυτές που 
ο νομός προβλέπει; Μήπως γι΄ αυτό 
αντιδρούν έντονα; Ποιος λοιπόν θέ-
λει να αφανίσει τους 961 ψαράδες 
μας, το Ν.Σ. ή οι 10 μηχανοτρατάριδες 
που ταυτίζουν τα συμφέροντά τους με 
τους εκτός Κυκλάδων ορμώμενους 
που πιστεύουν ότι έχουν ιδιοκτησιακό 
καθεστώς στα νησιά μας; Ψαρεύοντας 
τα πάντα με τις σιδερένιες πόρτες που 
σέρνονται στο βυθό και καταστρέφουν 
φωλιές, τραγάνα, κοράλλια, ποσει-
δωνίες και πιθανόν και τα υποβρύχια 
καλώδια της ΔΕΗ, σύμφωνα με κα-
ταγγελίες της ίδιας της επιχείρησης 
ότι τραυματίζονται από σιδερένια ερ-
γαλεία;

Όσο αφορά τη με επιδότηση, σταδι-
ακή απόσυρση των 44 αδειών βιτζό-
τρατας, αυτή θα είναι εθελοντική. Θα 

συμφωνήσουμε μόνο εάν υπάρξει 
σοβαρή επιδότηση από την Ευρωπαϊ-
κή Ένωση και σίγουρα οι ιδιοκτήτες, 
αφού πάρουν την επιδότηση θα απο-
κτήσουν επαγγελματική άδεια για δί-
χτυα και παραγάδια.

Κύριε Διευθυντά, μετά από όσα 
αναλυτικά σας εξέθεσα παραπάνω, 
πιστεύω ότι και εσείς πειστήκατε ότι 
πράγματι, εάν κάποιοι προσπαθούν 
το πρόβλημα 10 ανθρώπων στο Νομό 
(μηχανότρατες), να το παρουσιάσουν 
υπαρξιακό πρόβλημα 1000 ανθρώπων 
(παράκτιοι επαγγελματίες αλιείς) για 
τα συμφέροντα των οποίων παλεύου-
με, τότε πράγματι  υπάρχει παραπλη-
ροφόρηση και παραποίηση της αλή-
θειας.

Τέλος πρέπει να επισημάνω ότι αδι-
κείτε τους Ν.Σ. της Πάρου που ψήφι-
σαν την ΑΛΗΘΕΙΑ, όπως ΟΛΟΙ οι Ν.Σ. 
των Κυκλάδων, αφού η απόφαση ήταν 
όχι μόνο ΟΜΟΦΩΝΗ αλλά και ΟΜΟ-
ΘΥΜΗ, μιας και οι πάντες αναγνωρί-
ζουν το μεγάλο πρόβλημα εκτός από 
τους 10 μηχανοτρατάριδες, οι οποίοι 
θέτουν το δικό τους προσωπικό, προ-
σωρινό συμφέρον και κέρδος πάνω 
από το συμφέρον και το μέλλον των 
νησιών μας. 

Νίκος Ραγκούσης Λαουτάρης
Κύριε Μπάιλα, Σε καμία περίπτω-

ση η εφημερίδα μας δεν εκπροσωπεί 
τα συμφέροντα κανενός «ξένου» ή 
ντόπιου επιχειρηματία που δραστηρι-
οποιείται στην αλιεία και γι'αυτό θε-
ωρώ απαράδεκτο τον υπαινιγμό σας. 
Όσον δε αφορά στις μηχανότρατες 
που στοχεύετε όπως λέτε στην ανα-
κοίνωσή σας, γνωρίζετε ασφαλώς ότι 
η Πολιτεία έχει θέσει ήδη μέτρα και 
απαγορεύσεις που ισχύουν όπως το 
1 ναυτικό μίλι και την χρονική περίο-
δο από 1η Οκτωβρίου, καθώς επίσης 
έχουν καθοριστεί και απαγορευμέ-
νες θαλάσσιες περιοχές αλιείας με 
το συγκεκριμένο εργαλείο, όπως π.χ. 
το στενό Παροναξίας. Είναι επομένως 
αρμοδιότητα των υπευθύνων εποπτι-
κών οργάνων η τήρηση των όρων και 
των απαγορεύσεων. 

Σε καμία περίπτωση, στη σημερινή 
εποχή την αδυναμία των διωκτικών 
αρχών δεν προσπαθούμε να την κα-
λύψουμε με ολικές απαγορεύσεις που 
στην ουσία δεν θα πλήξουν τις μη-
χανότρατες, που είναι μεγάλα σκάφη 
και έχουν τη δυνατότητα ν’ αλιεύουν 
και σε μακρινές αποστάσεις και με 
δυσμενέστατες καιρικές συνθήκες. 
Η εφαρμογή των απαγορεύσεων θα 
ζημιώσει περισσότερο τους περίπου 
χίλιους επαγγελματίες αλιείς των 
Κυκλάδων, που στη συντριπτική τους 
πλειονότητα είναι κάτοικοι της Πάρου 
– Νάξου και των μικρών Κυκλάδων. Η 
δημιουργία θαλάσσιων πάρκων στην 
έκταση και απόσταση που προτείνετε, 
γίνεται απαγορευτική στα μικρά σκά-
φη ν’ ασχοληθούν με την αλιεία. Όσον 
αφορά, στις βιντζότρατες, πρέπει να 
γνωρίζετε ότι καμία εγκύκλιος επί-
σημη δεν έχει εκδοθεί σχετικά με την 
απόσυρση και επιδότηση. Επίσης, τα 
σκάφη αυτά, αποτελούν μοναδικά εκ-
θέματα της ελληνικής ναυπηγικής και 
θα ήταν κρίμα να τα καταστρέψουμε 
για λίγες χιλιάδες ευρώ.

Σχετικά τώρα με την ομόφωνη από-
φαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου, 
ένα ερώτημα μόνο: Πόσα από τα μέλη 
είναι αλιείς και εάν όχι, πόσοι από αυ-
τούς γνωρίζουν πως ψαρεύει μια βι-
ντζότρατα και εάν μπορεί να ψαρέψει 
στα τρία μίλια και 50 μέτρα βάθος;

Πιστεύουμε ότι σε επόμενες απφά-
σεις σας, σειρά έχουν όλα τα αλιευτικά 
εργαλεία και εάν σας κρίνουμε, το κά-
νουμε διότι δεν λάβατε καθόλου υπό-
ψη σας τον κοινωνικό αντίκτυπο στα 
νησιά μας και ειδικά στην Πάρο.

Τον προβληματισμό του καταθέτει με 
επιστολή του ο κ. Γιάννης Τριαντάφυλλος 
για την κλοπή που έγινε στο σπίτι του στην 
Αντίπαρο και παράλληλα καταγγέλλει την 
έλλειψη αστυνομικών στο νησί, που τους 
θερινούς μήνες φτάνει στους 6000 ανθρώ-
πους στους οποίους δεν παρέχεται καμία 
ασφάλεια. Ο κ. Τριαντάφυλλος καλεί τους 
αρμόδιους φορείς του κράτους να λάβουν 
μέτρα που θα επαναφέρουν την ηρεμία και 
την τάξη στο νησί τους. 

Η επιστολή – καταγγελία του κ. Γιάννη 
Τριαντάφυλλου, μόνιμου κατοίκου Αντιπά-
ρου απευθύνεται προς: Υπουργείο  Δημό-
σιας  τάξης  και  ασφάλειας του  Πολίτη, 
Αστυνομική  Διεύθυνση νομού  Κυκλάδων, 
Νομαρχία  Κυκλάδων, Περιφέρεια  Νοτίου  
Αιγαίου, Βουλευτές  νομού  Κυκλάδων και 
κονιοποιείται στο Aστυνομικό  τμήμα  Πά-
ρου, Αστυνομικό  σταθμό  Αντιπάρου, Επαρ-
χείο  Πάρου και Κοινότητα  Αντιπάρου.

Δημοσιεύουμε την επιστολή: Το  βράδυ 
στις 03/10/2010 έγινε διάρρηξη  στο σπίτι 
μου που βρίσκεται λίγο έξω από τον οικισμό 
της Αντιπάρου στην περιοχή Μαυρομάτης. 
Οι κακοποιοί γνωρίζοντας πολύ καλά ότι τις 
συγκεκριμένες ώρες  δεν βρίσκομαι  στο 
σπίτι μου λόγω εργασίας, αφού έσπασαν με  
μεγάλη πέτρα το παράθυρο, αναστάτωσαν 
εντελώς όλα τα δωμάτια του σπιτιού (ντου-
λάπες, κρεβάτια, συρτάρια, ρούχα, τουαλέ-
τες) και έφυγαν ανενόχλητοι, αποσπώντας 
ορισμένα ξένα χαρτονομίσματα και αρκετά 
κοσμήματα της οικογένειας μου, που έχω 
καταγράψει στη μηνυτήρια  αναφορά μου.

Ελπίζω  και  εύχομαι  η  οικογένειά μου 
να είναι το τελευταίο θύμα τέτοιου είδους 
κλοπής στο νησί μας. Από την μικρή  Αντί-
παρο  καταγγέλω  την αναλγησία του επίση-
μου Ελληνικού  Κράτους και του Υπουργείου 
Δημόσιας Τάξης  για τη μη σωστή επάνδρω-
ση του Αστυνομικού Φυλακίου  Αντιπάρου. 
Είναι αδιανόητο  σε  τουριστικά μέρη σαν 
την Αντίπαρο (με  τόσους  τουρίστες και 
εκατοντάδες οικονομικούς μετανάστες…) 
να  μην υπάρχει  ένα σωστά επανδρωμένο 
αστυνομικό τμήμα  για την τήρηση της τάξης 
στο νησί μας. Είναι αδιανόητο να πιστεύει 
κάποιος ότι 2 άνδρες και ένας  διορισμέ-
νος αλλά μόνιμα…. απών με αναρρωτικές 
άδειες, θα μπορέσουν να αστυνομεύουν 
όλο το νησί 24 ώρες το 24ωρο και μάλιστα 
χωρίς καν την ύπαρξη υποτυπώδους περι-
πολικού!!!! ένα νησί που τους καλοκαιρινούς 

μήνες ο πληθυσμός του υπερβαίνει τις 6000. 
Την ίδια στιγμή στο νησί να είναι τοποθετη-
μένοι 6-7 λιμενικοί;

Χωρίς  σκέψεις ρατσισμού και ξενοφοβί-
ας, ποιος είναι τελικά αυτός, που είναι υπεύ-
θυνος να ελέγξει την νομιμότητα εκατοντά-
δων πλέον μεταναστών που ζουν ανάμεσά 
μας χωρίς δουλειά, μετά από τη μεγάλη 
οικονομική ύφεση στην χώρα μας; Με ποιό 
τρόπο αυτοί οι άνθρωποι θα μπορέσουν να 
επιβιώσουν τους χειμερινούς μήνες χωρίς 
στέγη και δουλειά;

Το νησί μας ήταν ασφαλές  και έτσι θα 
πρέπει να το παραδώσουμε στα παιδιά μας. 
Όλοι εσείς οι ανευθυνο-υπεύθυνοι που 
παίρνετε αποφάσεις  για εμάς χωρίς εμάς 
είναι καιρός πλέον να σκύψετε και να ακού-
σετε τις ανησυχίες μας. Ένας  λόγος που  
αποφασίσαμε να ζήσουμε εμείς και οι οι-
κογένειες μας σε αυτά τα μικρά νησιά είναι 
το αίσθημα  ασφάλειας που νοιώθαμε μέχρι 
πριν από λίγα χρόνια. Επιμέναμε έτσι απλά, 
ν’ αφήνουμε το κλειδί του σπιτιού "κάτω 
από το χαλάκι" και τα κλειδιά πάνω στο αυ-
τοκίνητο… Εσείς όμως προσπαθείτε να μας  
κάνετε να νοιώθουμε φόβο μέσα στα σπίτια 
μας, προσπαθείτε να μας πείσετε ότι πρέπει 
να φρουρούμε το σπίτι μας, ότι σώνει και 
καλά πρέπει να γεμίσουμε κάμερες παρα-
κολούθησης και συναγερμούς τα υπάρχοντά  
μας, να γίνουμε έτσι απλά ένα μικρό προά-
στιο της Αθήνας.

Πιστεύω τώρα ότι ο Καλλικρατικός πλέ-
ον Δήμος Αντιπάρου θα δικαιούται από το 
Ελληνικό κράτος ένα αναβαθμισμένο και 
επανδρωμένο αστυνομικό τμήμα, γιατί ο τό-
πος μας το έχει ανάγκη. Επίσης θα ήθελα να 
ευχαριστήσω δημόσια  τους αστυνομικούς 
της Αντιπάρου και τον Διοικητή  του τμήμα-
τος Πάρου  για την άμεση κινητοποίηση μετά 
τη διάρρηξη. Ευχαριστώ  για την κατανόηση 
και αναμένω τις ενέργειές  σας.

Απάντηση Μπάιλα στη ΦτΠ 
για τους αλιείς

Επιστολή καταγγελία κατοίκου Αντιπάρου μετά την κλοπή στο σπίτι του

Δεν νοιώθουμε ασφαλείς

Καμπανάκι από τον Ιατρικό Σύλλογο Κυκλάδων

Σε «αφασία» η υγεία στο Νομό
Με ανακοίνωσή τους που δημοσιεύσαμε στο προηγούμενο φύλλο της ΦτΠ, 8 γιατροί του Κέ-

ντρου Υγείας έκαναν γνωστό ότι αδυνατούν να καλύψουν όλες τις εφημερίες και ανέλυαν το γιατί 
και το πώς. Το πρόβλημα δεν αφορά μόνο το Κ.Υ. Της Πάρου, αλλά ολόκληρου του νομού γι’ αυτό 
ο Σύλλογός τους χτυπάει καμπανάκι προς το Υπουργείο Υγείας, ζητώντας λύση. 

Συγκεκριμένα, την έντονη ανησυχία του εκφράζει ο Ιατρικός Σύλλογος Κυκλάδων και παράλλη-
λα «υψώνει φωνή διαμαρτυρίας για τα τεκταινόμενα στο χώρο της υγείας εκ μέρους του αρμόδιου 
υπουργείου». 

Σε δελτίο Τύπου που εξέδωσαν αναφέρεται: «Επιδοκιμάζουμε, ενθαρρύνουμε και θα είμαστε 
αρωγοί στις προσπάθειες της Κυβέρνησης που αφορούν στην πάταξη της διαφθοράς, στην εξα-
σφάλιση φθηνότερου φάρμακου, στον έλεγχο των προμηθειών στα νοσοκομεία και στον έλεγχο 
της ανεξέλεγκτης συνταγογραφίας και αχρείαστων παρακλινικών εξετάσεων που έχουν «γονα-
τίσει» τα ασφαλιστικά ταμεία. Θέλουμε όμως να τονίσουμε ότι θα είμαστε κάθετα ενάντιοι σε 
μια μετακίνηση του κόστους των ιατροφαρμακευτικών δαπανών στον ήδη δοκιμαζόμενο ασφα-
λισμένο. Παράλληλα, κάνουμε γνωστό, ότι η αντοχή των συναδέλφων στις Κυκλάδες έχει φτάσει 
στα όριά της. Οι γιατροί στο Νοσοκομείο, στα Κέντρα Υγείας και στα περιφερειακά ιατρεία των 
24 νησιών του νομού έχουν να πληρωθούν τις εφημερίες τους από τον περασμένο Μάιο, ενώ οι 
περικοπές στον ήδη χαμηλό μισθό τους, φτάνουν έως και το 25%. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες 
συνάδελφοι, οφείλουν να πορευτούν με απλήρωτες οφειλές των ταμείων προς αυτούς που σε 
πολλές περιπτώσεις, όπως του ΟΠΑΔ, ανέρχονται σε καθυστέρηση έως και δώδεκα μηνών. Να 
σημειωθεί δε, ότι καλούνται να πληρώσουν φόρους γι’ αυτά τα ποσά ως να τα έχουν εισπράξει. 

»Οι περικοπές που αφορούν στη λειτουργία του Ε.Σ.Υ. δημιουργούν σοβαρότατα προβλήματα, 
ιδίως στα νοσοκομεία της περιφέρειας. Θα θέλαμε να γνωρίσουμε τους φωτεινούς εγκέφαλους 
που συμβουλεύουν τον υπουργό Υγείας να επιβάλει ένα νόμο «σκούπα» που προβλέπει ίδιο αριθ-
μό εφημεριών των ιατρών, τόσο στα νοσοκομεία του κέντρου όπου κάθε τμήμα είναι δυνατόν 
να έχει έως και 10 – 15 ιατρούς, με εκείνα της επαρχίας όπου τα τμήματα στελεχώνονται με 
1-3 ιατρούς τις περισσότερες φορές. Αποτέλεσμα της εφαρμογής αυτού του εξαμβλώματος είναι 
η αδυναμία των διευθυντών τμημάτων να καταθέσουν ασφαλή για τον πληθυσμό προγράμματα 
εφημεριών, αφήνοντας ακάλυπτες πολλές ημέρες του μήνα από ιατρούς ειδικοτήτων. Το γεγονός 
αυτό υποβαθμίζει σε μέγιστο βαθμό την περίθαλψη των Ελλήνων πολιτών, που έχουν την ατυχία 
να ζουν στην περιφέρεια και ιδίως στα νησιά. »Καλούμε την Πολιτεία ν’ αναλάβει τις ευθύνες της».

Το δελτίο Τύπου υπογράφουν ο πρόεδρος του Συλλόγου Ευάγγ. Πανοηλίας και ο Γραμματέας 
Αντ. Ρούσσος. 
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Πιάνει δουλειά
η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

Προς υλοποίηση 
σημαντικά έργα 
για την Πάρο 

Τέσσερα έργα προτείνει να υλοποιη-
θούν από την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α.Ε. ο Δήμος 
Πάρου, τα οποία είναι ιδιαίτερα σημαντι-
κά για το νησί.  Το Πολιτιστικό Κέντρο 
Παροικιάς, η μελέτη του οποίου έχει 
αναληφθεί από το Βελέντζιο ίδρυμα και 
είναι σε εξέλιξη.   Το αποχετευτικό Νο-
τιοανατολικής Πάρου (Αγκαιριάς, Αλυ-
κής, Δρυού, Άσπρου Χωριού) και με-
ταφορά λυμάτων Κώστου και Λευκών. 
Η μελέτη για το έργο αυτό, είναι στο 
τελικό της στάδιο και ο Δήμος δαπάνη-
σε περίπου 700.000 ευρώ. Το κλειστό 
Γυμναστήριο της Παροικιάς, η μελέτη 
του οποίου είχε ξεκινήσει επί δημαρ-
χίας Αργουζή, υπήρχαν ορισμένες πα-
ρατηρήσεις από την Πολεοδομία που 
ξεπεράστηκαν και εκκρεμεί Στρατηγική 
Περιβαλλοντική Εκτίμηση και το Γήπε-
δο της Νάουσας, του οποίου η μελέτη 
έχει σχεδόν ολοκληρωθεί.

Αξιοσημείωτο είναι ωστόσο το γεγονός, 
ότι όλα τα έργα των Κυκλαδικών νησιών 
που εμπεριέχονται στον πίνακα της Άμε-
σης Διαχειριστικής Αρχής, συνοδεύονται 
από τις μελέτες τους, πλην των τριών 
του Επαρχείου, για τα οποία αναφέρεται 
ρητά «δεν υπάρχει μελέτη». Το Επαρ-
χείο, έσπευσε για λόγους προεκλογικών 
εντυπώσεων να προτείνει και να εντάξει 
τρία σημαντικά μεν έργα, για τα οποία δεν 
φρόντισε να ετοιμάσει μελέτες, ώστε να 
υλοποιηθούν άμεσα, αφού η μη ύπαρξη 

μελετών σημαίνει καθυστέρηση ετών για 
την κατασκευή τους. Αντίθετα οι προτά-
σεις του Δήμου Πάρου για τα τέσσερα 
έργα στο νησί έχουν ώριμες μελέτες και 
είναι εφικτό να περάσουν πιο γρήγορα 
στο στάδιο υλοποίησης. 

Τα τρία έργα που προτάθηκαν από το 
Επαρχείο και εμπεριέχονται στον πίνακα 
της Άμεσης Διαχειριστικής Αρχής (Πε-
ριφέρεια Νοτίου Αιγαίου), τα οποία θα 
υλοποιηθούν από την «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ 
Α.Ε.» είναι: Η επέκταση του 2ου Δημο-
τικού Σχολείου Παροικίας Πάρου, το 2ο 
Γυμνάσιο Παροικίας Πάρου και Έργα 
βελτίωσης καταφυγίου Νάουσας Πάρου. 
Και για τα τρία έργα αυτά δεν υπάρχουν 
μελέτες, σύμφωνα όμως με δελτίο Τύπου 
της Επάρχου στις 20/9/2010, «η απόφαση 
ανάθεσης στην ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α.Ε. αφορά 
την προώθηση της διαδικασίας ωρίμαν-
σης των σχετικών μελετών …».

Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»
Οριστικά εντάσσονται στο Πρόγραμμα 

«ΘΗΣΕΑΣ», σύμφωνα με δελτίο τύπου 
της Περιφέρειας, δύο μελέτες της Κοινό-
τητας Αντιπάρου, συνολικού προϋπολο-
γισμού 90.000 ευρώ. Πρόκειται για: Ορι-
στική μελέτη του έργου «Ανέγερση Νέου 
Κοινοτικού Καταστήματος Αντιπάρου», 
προϋπολογισμού 45.000 ευρώ και Οριστι-
κή μελέτη και τεύχη δημοπράτησης του 
έργου «Κατασκευή Δικτύου Ύδρευσης 
στον οικισμό Αγίου Γεωργίου Αντιπάρου», 
προϋπολογισμού 45.000 ευρώ. 

Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας αναγνωρίζει 
ότι δεν µπορεί να υπάρξει «υγεία» χωρίς «ψυχική 
υγεία» και ορίζει την ψυχική υγεία ως «...µία 
κατάσταση ευηµερίας, όπου το άτοµο συνειδητο-
ποιεί τις δυνατότητες του, είναι σε θέση να 
αντιµετωπίσει τα συνηθισµένα άγχη της ζωής, 
µπορεί να εργάζεται παραγωγικά και αποτελε-
σµατικά, και είναι ικανό να δεχθεί και να 
προσφέρει στο κοινωνικό του περιβάλλον».

Πότε χρειάζεται να απευθυνθώ
σε ψυχολόγο;
Όλοι µας βιώνουµε καθηµερινά πολλά 
συναισθήµατα, ευχάριστα και δυσάρεστα. Αν 
αισθανθείτε ότι τα δυσάρεστα, όπως φόβος, 
άγχος, λύπη, αποθάρρυνση, θυµός, ενοχή, 
ντροπή, επιµένουν για αρκετό χρονικό διάστηµα 
και δηµιουργούν προβλήµατα στην προσωπική, 
επαγγελµατική και κοινωνική σας ζωή, τότε είναι 
καλό να αναζητήσετε ψυχοθεραπευτική υποστή-
ριξη. Η οικογένεια, οι φίλοι, οι συγγενείς είναι 
σηµαντικές πηγές βοήθειας, µερικές φορές όµως 
δεν επαρκούν και συνδυάζονται αποτελεσµατικό-
τερα µε την επαγγελµατική βοήθεια του ειδικού.
Μερικά από τα πιο συχνά προβλήµατα: • 
Αγχώδεις διαταραχές • Συναισθηµατικές 
Διαταραχές • Διατροφικές Διαταραχές • Φοβίες 
&Πανικός • Κατάθλιψη • Αυτοπεποίθηση • 
Δυσλειτουργικές Σχέσεις γονέων-εφήβων/ζεύ-
γους • Ψυχοσωµατικές ενοχλήσεις.
Οι συναντήσεις µε την Ψυχολόγο γίνονται µε 
ραντεβού σε προαποφασισµένη ηµέρα και ώρα.
Η διάρκειά τους κυµαίνεται από 3/4 έως 1 ώρα 
για τις ατοµικές συνεδρίες και από 1 1/2 µε 2 
ώρες για τις οµαδικές (6-12 ατόµων).

Σε ένα φιλόξενο και ευχάριστο περιβάλλον 
µπορείτε να χαλαρώσετε, να εκφράσετε ελεύθε-
ρα τις σκέψεις και τα συναισθήµατά σας καθώς 
και να λάβετε βοήθεια µέσα από συναντήσεις 
συµβουλευτικού, υποστηρικτικού ή θεραπευτικού 
χαρακτήρα.

ΑΤΟΜΙΚΕΣ (ΠΑΙΔΙΩΝ & ΕΝΗΛΙΚΩΝ)
• Συµβουλευτικές ή θεραπευτικές συνεδρίες 
µικρής ή µεγάλης διάρκειας, µε ψυχοδυναµικό ή 
γνωσιακό χαρακτήρα.
ΟΜΑΔΙΚΕΣ
• 6-12 ατόµων µε συµβουλευτικό, ψυχοδυναµι-
κό –ψυχοδραµατικό & βιωµατικό χαρακτήρα.
ΖΕΥΓΟΥΣ/ΓΟΝΕΩΝ
• Ζεύγους
Συνεδρίες µε συµβουλευτική, ψυχοδυναµική ή 
γνωσιακή κατεύθυνση.
• Γονέων
Συνεδρίες Συµβουλευτικής κατεύθυνσης.

Παρέχεται ψυχολογική αξιολόγηση µέσα από 
τεστ γενικής ψυχικής υγείας & τεστ προσωπικότη-
τας.

Χατζοπούλου Σοφιάννα
Ψυχολόγος

Παλαιολόγου 13
πλ. Τερψιθέας, Πειραιάς

Τηλ: 210 4296453              
xatzopoulousofianna@gmail.com 

Ψυχολογία Υγεία
Συµβουλευτικές & Θεραπευτικές Συνεδρίες
Ατοµικές • Οµαδικές • Ζεύγους Γονέων

“Η θεραπεία είναι συνοδηγός . . . 
στο δρόµο για τη γνώση του εαυτού,
τη συνείδηση, την αναζήτηση της σωµατικής
& ψυχικής ευεξίας και την υγιή σχέση
µε µας, τους άλλους και τη ζωή…”

Εκλογές …δια μέσου Εισαγγελέως!
Αναφορά στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Σύρου κατά του κ. Παντελή Ρούσσου 

κατέθεσε η υποψήφια Δήμαρχος Πάρου Γρηγορία Πρωτολάτη, γιατί όπως αναφέρει 
σε δελτίο Τύπου που εξέδωσε, ο κ. Ρούσσος «τις τελευταίες ημέρες επιμένει να δια-
νέμει καθυβριστικό του κ. Υπουργού Ιωάννη Ραγκούση γραπτό υλικό, ισχυριζόμενος 
ταυτόχρονα πως ο συντάκτης του και διανομέας του είναι η Γρηγορία Πρωτολάτη ή και 
υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξής μας». 

Η κ. Πρωτολάτη κάνει λόγο για υποκινούμενες ενέργειες και τονίζει ότι η παράταξή 
της θα «στέκεται απέναντι σε όσους επιδιώκουν να δηλητηριάσουν την πολιτική ζωή 
της Πάρου…». 

Άμεση ήταν η αντίδραση του κ. Παντελή Ρούσου, ο οποίος σε ανακοίνωσή χαρακτη-
ρίζει «καλοδεχούμενη» την απόφαση της κ. Πρωτολάτη «να καταφύγει στον Εισαγ-
γελέα, γιατί έτσι θα δοθεί η ευκαιρία σε μένα και σε συγκεκριμένους Παριανούς να 
καταθέσουν ποιοι και σε ποιους εργασιακούς χώρους διακινούσαν το συγκεκριμένο 
συκοφαντικό και ανήθικο κείμενο εναντίον του υπουργού Εσωτερικών Ιωάννη Ρα-
γκούση». Επικρίνει επίσης το γεγονός, ότι στην ανακοίνωση της κ. Πρωτολάτη «δεν 
υπάρχει ούτε μια λέξη για ν’ αποδοκιμάσει αυτό το συκοφαντικό κείμενο και όσους το 
διακινούν και το γνωστοποιούν στους Παριανούς» και τονίζει ότι αν το πράξει μετά την 
ανακόινωσή του «δεν θα έχει καμία αξία για την …Πάρος Αξία».

Ελληνική Εταιρία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού   
Διαβούλευση με τους υποψήφιους

Στο πλαίσιο της προσπάθειας συνεργασίας και πραγματοποίησης συντονισμένων  
κοινών δράσεων των Συλλόγων πολιτών της Πάρου, η Τοπική Επιτροπή Πάρου 
προγραμματίζει για τις 25 Οκτωβρίου 2010 τη διοργάνωση ημερίδας Δημόσιας Δι-
αβούλευσης, στην οποία θα κληθούν να συμμετάσχουν όλοι όσοι επισήμως έχουν 
δηλώσει την πρόθεση τους να διεκδικήσουν  το Δήμο Πάρου στις επερχόμενες 
εκλογές Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Σε συνέχεια πρόσφατου δημοσιεύματος στον τοπικό τύπο, η Τοπική Επιτροπή 
της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού και η Μη Κερδοσκοπική 
Οργάνωση “Φίλοι της Πάρου” επιβεβαιώνουν την αγαστή μεταξύ τους συνεργασία 
και υποστηρίζουν ομόψυχα τη διενέργεια Δημόσιας Συζήτησης, μεταξύ των υπο-
ψηφίων Δημάρχων και των εκπροσώπων Παριανών Συλλόγων, με θέμα το μέλλον 
του νησιού. Θέλουμε να πιστεύουμε, ότι ήταν μια «άτυχη» δημοσιογραφική στιγμή 
κατά την οποία ενδεχομένως μεταφέρθηκαν στο εν λόγω άρθρο αποσπασματικά 
προσωπικές απόψεις, εκφρασμένες πιθανόν «εν τη ρύμη του λόγου». 

Για την Τοπική Επιτροπή Πάρου της Ελληνικής Εταιρείας
Ι. Κουζούμης, Πρόεδρος

Για τους Φίλους της Πάρου
Γ. Βλαντάς, Πρόεδρος
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Ο 1ος αγώνας J 24 στην Πάρο
Επιτυχημένος αγωνιστικά και οργανωτικά ήταν ο πρώτος αγώνας σκαφών της 

κλάσης J 24 που έγινε το Σαββατοκύριακο 9 – 10 Οκτωβρίου στο νησί μας.
Παρά την κακοκαιρία της Παρασκευής που ταλαιπώρησε τα πληρώματα που ήρ-

θαν από την Κρήτη λόγω απαγορευτικού (ήρθαν την επόμενη μέσω Πειραιά), το 
Σάββατο έγιναν 4 ιστιοδρομίες και 2 την Κυριακή.

Οι θετικές κριτικές από τους κυβερνήτες και τα πληρώματα των σκαφών για τον 
αγώνα δείχνει ότι η επιλογή να υποστηριχθεί η κλάση J 24 ήταν σωστή και τώρα ο 
Όμιλος θα κινηθεί για τη διεκδίκηση και άλλων διοργανώσεων.

Ο Ν.Ο.Π. συμμετείχε στον αγώνα με το σκάφος JJ TOO με κυβερνήτη τον κ. Βα-
σίλη Σωτηρίου και πλήρωμα αθλητές και μέλη του ομίλου.

 Στον αγώνα συμμετείχαν 5 σκάφη από την Κρήτη και την Πάρο και τα αποτελέ-
σματα είναι:

Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Α.Ο.Πάρου Μαρπησσαϊκός 1-2

Παμμηλιακός Πανθηραϊκός 1-2

Πανναξιακός Α.Σ.Ιου 6-2

Ανδριακός Νηρέας 0-0

ΡΕΠΟ: Αστέρας Κορθίου

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΝΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΓΚΟΛ

Πανθηραϊκός 2 6 5-3

Πανναξιακός 2 6 9-2

Μαρπησσαϊκός 2 4 3-2

Ανδριακός 2 2 1-1

Νηρέας 2 2 2-1

Α.Σ.Ιου 2 0 3-7

Παμμηλιακός 1 0 1-2

Α.Ο.Πάρου 2 0 3-5

RANK SAIL No Club CrewName Birth R1 R2 R3 R4 R5 R6 TOTAL
1 2 I.O.AN. Αλτσιάδης Δημήτρης 1954 2 1 1 3 3 1 8
2 752 I.O.X. Κοζωνάκης Βασίλης 1974 1 2 3 2 1 2 8
3 1 Πανεπιστήμιο Κρήτης Βιτσάκης Γιώργος 1975 3 4 2 1 4 4 14
4 34 Ν.Ο.Πάρου Σωτηρίου Βασίλης 1970 4 3 4 4 2 3 16
5 3979 Ι.Ο.Χ. Οικονόμου Μιχαήλ 1967 5 5 5 5 DNF 5 25

Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 1ος ΟΜΙΛΟΣ

Α.Ο.Τήνου Α.Ο.Πάγου Σύρου 3-2

Αστέρας Σύρου Α.Ε.Στενή Τήνου 0-0

Α.Σ. Άνω Μερά Α.Ο.Υδρούσα 3-0 α.α.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΝΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΓΚΟΛ

Α.Ε.Στενή Τήνου 2 4 2-0

Α.Ο.Πάγου Σύρου 2 3 6-5

Α.Σ. Άνω Μερά 2 3 5-4

Α.Ο.Τήνου 2 3 3-4

Αστέρας Σύρου 2 -3 3-0

Α.Ο.Υδρούσα 2 -5 0-6

Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 2ος ΟΜΙΛΟΣ

Α.Ο.Λάβα Αναγέννηση Νάξου 1-1

Α.Σ.Θύελλα Α.Μ.Σ.Φιλώτι 6-1

Α.Ο.Πύργος Αστέρας Μαρμάρων 2-1

ΡΕΠΟ: Α.Ο.Καρτέραδος

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΝΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΓΚΟΛ

Θύελλα Καμαρίου 2 3 8-4
Αστέρας Μαρμάρων 2 3 7-4
Α.Ο.Πύργου 2 3 4-5

Αναγέννηση Νάξου 2 2 4-3

Λάβα 1 1 1-1

Φιλώτι 2 1 5-8

Α.Ο.Καρτεράδος 1 0 2-6

Τρίαθλο στο Περιβαλλοντικό
& Πολιτιστικό Πάρκο

Έγινε η αρχή
Την Κυριακή 3 Οκτωβρίου διεξήχθη με 
επιτυχία στο Περιβαλλοντικό & Πολιτι-
στικό Πάρκο Πάρου Άϊ-Γιάννης Δέτης 
το Τρίαθλο Πάρου 2010.  Η ομάδα του 
Πάρκου και τα μέλη του ΓΑΣΠ που δι-
οργάνωσαν τον αγώνα, καλωσόρισαν με 
ενθουσιασμό τους 85 πεπειραμένους 
και ερασιτέχνες αθλητές από Πάρο, 
Αθήνα και Κρήτη που έλαβαν μέρος 
ατομικά ή σε ομάδες.  

Το 1ο Τρίαθλο Πάρου εξελίχθηκε σαν 
γιορτή, με συμμετέχοντες από 11 έως 
65 ετών διάφορων εθνικοτήτων να δί-
νουν τον καλύτερό τους εαυτό στα 500μ. 
κολύμβηση στην παραλία του Άϊ-Γιάννη, 
10χλμ. ποδηλασία στην άσφαλτο από το 
Πάρκο έως τα Φύκια και 3χλμ. τρέξιμο 
στα μονοπάτια του Πάρκου με θέα 
το Φάρο Κόρακα και το απέραντο 
γαλάζιο του Αιγαίου.  Πολλοί θεατές 
ήλθαν στο Πάρκο, πηγαίνοντας από 
την παραλία στα μονοπάτια και με 
την υπόσχεση να συμμετέχουν στον 
επόμενο αγώνα. 

Αν και πρώτη φορά, όλα κύλησαν 
καλύτερα από το αναμενόμενο, επί-
σης χάρη στους 40 αυτοπρόσκλη-
τους εθελοντές και στους υποστηρι-
κτές του αγώνα.  Χάρη στον πρώτο 

αυτό αγώνα, το Τριάθλο προβλήθηκε 
στο νησί, προσελκύοντας πολύ κόσμο 
στην κολύμβηση, την ποδηλασία και το 
τρέξιμο, αλλά επίσης προβλήθηκε και η 
Πάρος ακόμα μια φορά σαν προορισμός 
ποιοτικού αθλητικού τουρισμού.  Ήδη, 
πολλές είναι οι ερωτήσεις για το πότε 
θα γίνει το επόμενο Τρίαθλο.

Αποτελέσματα
Τις 3 πρώτες θέσεις στο ατομικό 

ανδρών πήραν οι: Γιάννης Ψαρέλης, 
Στέλιος Ανδρεάδης και Βασίλης Μπα-
μπανίκας, στις γυναίκες οι: Μαρία Πα-
ντελαίου, Μαρία Καμισάκη και Αρε-
τή Κομνηνού.  Στο ατομικό νέων, οι: 
Morgan Mirchell, Γιάννης Μπούμπας 
και Σπύρος Μπούμπας και νεανίδων: η 
Ειρήνη Άλκο.  Η κατηγορία του Μικτού 
Ομαδικού έδωσε την ευκαιρία σε ακό-
μα περισσότερους να έρθουν σε επαφή 
με το άθλημα. Στους ενήλικες, ήλθαν 
πρώτοι οι: Θεόδωρος Καζακίδης, Χρή-
στος Φρατζής, Βασίλης Λένια και στους 
εφήβους οι: Μπουχάλης Λεντιάν, Υμέρι 
Ερμάλ, Σαμουέλ Ζιμπέρι.

Πρόγραμμα αγώνων μπάσκετ 
Δόθηκε στη δημοσιότητα από την Ένωση Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Κυκλά-
δων το πρόγραμμα των αγώνων που έχει ως εξής: 

» Σάββατο 16/10/10 Α.Ο. Μυκόνου - ΑΜΕΣ Μαρπησσαικός Ώρα 17:00 γήπεδο 
ΑΚΔΕ (κορασίδες)

» Κυριακή 17/10/10 ΑΜΕΣ Μαρπησσαικός – Α.Ο. Μυκόνου Ώρα  09:00  γήπεδο 
ΑΚΔΕ (κορασίδες)

» Πανναξιακός ΑΟΝ  - ΑΣΣ Άτλαντας  Ώρα 10:00 ΔΑΚ Νάξου (κορασίδες)
» ΑΟ Ερμούπολης – ΤΑΚ Περιστεριώνας Ώρα 13:00 γήπεδο Τήνου (κορασίδες)
» ΓΣ Πανιώνιος – ΑΠΑΣ Φανάρια Ώρα 13:00 γήπεδο ΔΑΟΣ (εφηβικό)

Μεγάλη νίκη του 
Μαρπησσαϊκού
Με μεγάλο κερδισμένο τον Μαρπησσαϊκό κύλισε η 
δεύτερη αγωνιστική  του πρωταθλήματος επικρα-
τώντας 2-1 του ΑΟΠ με ανατροπή μάλιστα. Στα άλλα 
παιχνίδια ο Νηρέας κόλλησε στο 0-0 με τον Ανδριακό 
μέσα στην Άνδρο και ο Αστέρας δεν τα κατάφερε αυτή 
τη φορά και ηττήθηκε από τον Πύργο με 2-1 .

Αναλυτικά…
Σε ένα πολύ δυνατό παιχνίδι που διεξήχθη την Κυ-

ριακή το μεσημέρι στο Δημοτικό Στάδιο της Παροικίας 
ανάμεσα στον ΑΟΠ και τον Μαρπησσαικο βρήκε με-
γάλη κερδισμένη την ομάδα της Μάρπησσας με σκορ 
2-1. Το παιχνίδι ήταν πολύ δυνατό από το ξεκίνημα 
της συνάντησης και όλα έδειχναν πως η ομάδα που θα 
κέρδιζε τη μάχη του κέντρου θα είχε το πλεονέκτημα 
για τη νίκη. Ο ΑΟΠ μπήκε ποιο δυνατά και μόλις στο 
13΄ αιφνιδίασε τον αντίπαλό του και κατάφερε ν’ ανοί-
ξει το σκορ με πολύ ωραίο σουτ του Γιουρτζίδη έξω 
από την περιοχή. Ο Μαρπησσαϊκός αντέδρασε άμεσα, 
κέρδισε το χώρο του κέντρου και άρχισε ν’ απειλεί 
με αξιώσεις το τέρμα του Βλαχάκη, αλλά ο πορτιέρο 
του ΑΟΠ είχε απάντηση σε κάθε πρόβλημα που δημι-
ουργούσαν οι παίκτες του Μαρπησσαϊκού μέχρι το 80΄ 
σε μια στημένη φάση και με πολύ ωραία κεφαλιά ο 
Τριβιζάς έφερε το ματς στα ίσια. Το τέλος ήταν γκραν-
γκινιολ με την μπάλα πάνω κάτω συνέχεια, σε μια 

αντεπίθεση στο 83΄ ο Τσαντουλής ανέτρεψε τον φορ 
της Μάρπησσας και δικαιολογημένα αντίκρισε την 
κόκκινη κάρτα. Όλα έδειχναν ότι το ματς θα τελείωνε 
στο 1-1, αλλά ο μικρός από την Μάρπησσα (Κρητικός) 
είχε αντίθετη γνώμη και στο 90΄ σε μια υποδειγματική 
αντεπίθεση πλάσαρε σωστά και έδωσε μια τεράστια 
νίκη στην ομάδα του μαζί με τον τερματοφύλακα της 
ομάδας (Βιντζηλαίο) που στο 93΄ έκανε εκπληκτική 
εκτίναξη στο πέναλτι του Λάπη για να κρατήσει το 
χρυσό 2-1 για την ομάδα του.

Νηρέας
Ισόπαλος μέσα στην Άνδρο αναδέχθηκε ο Νηρέας 

με 0-0. Η ομάδα μας μπήκε δυνατά και απείλησε τον 
Ανδριακό δυο φορές στο 25λεπτο, αλλά χωρίς επιτυ-
χία. Στη συνέχεια ισορρόπησε το παιχνίδι η ομάδα της 
Άνδρου και χωρίς κάποια αξιόλογη ευκαιρία οι δυο 
ομάδες οδηγηθήκαν στα αποδυτήρια με το στείρο 0-0.  
Το αποτέλεσμα δεν άλλαξε ούτε στην επανάληψη με 
την ομάδα του Ανδριακού να πιέζει τον Νηρέα χωρίς 
αποτέλεσμα όμως και την ομάδα μας να φεύγει με τον 
βαθμό της ισοπαλίας από το νησί της Άνδρου.
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 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ                                        
 & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ                                                     

ΚΩΣΤΟΣ, πωλείται μονοκατοικία 
47τ.μ. στα τελειώματα, εντός οι-
κισμού με θέα βουνό και γκαράζ. 
Τιμή: 80.000€ (Συζητήσιμη). Τηλ.: 
6942036686.

ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΤΑΜΠΟΥΡΙΑ, πω-
λείται διαμέρισμα 1ου ορόφου 
78τ.μ. με 3 κρεβατοκάμαρες, 1 
μπάνιο, αποθήκη,  μπαλκόνια με 
τέντες, air-condition, τριφασικό 
ρεύμα, γωνιακό και διαμπερές. 
Τηλ.: 6948830022.

ΑΛΥΚΗ, πωλούνται 2 νεόκτι-
στες γκαρσονιέρες, 1ος όροφος 
50τ.μ. και ισόγειο 40τ.μ. με κρε-
βατοκάμαρα, σαλόνι-κουζίνα, 
μπάνιο, μπαλκόνι, τζάκι, κεντρι-
κή θέρμανση μόλις 100 μέτρα 
από την κεντρική παραλία. Τηλ.: 
6932901931.

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

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.

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

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. 

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,  

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. 

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

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

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. 

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 
κρεατοκάμαρες, 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

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.

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

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

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.

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

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.

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

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ                              
 & ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ                                                  

ΚΩΣΤΟΣ, πωλείται οικόπεδο 
600τ.μ. εντός οικισμού, κεντρικό, 
κτίζει 120τ.μ., αποχέτευση, θέα 
βουνό. Τιμή: 50.000€ (Συζητήσι-
μη).  Τηλ.: 6942036686.

ΚΑΡΑΒΟΣ (ΑΝΑΜΕΣΑ ΛΕΥΚΕΣ 
– ΚΩΣΤΟ), πωλείται οικόπεδο 
11.000τ.μ. εκτός οικισμού, θέα 
θάλασσα και βουνό, κτίζει 280τ.μ. 
μεγάλη πρόσοψη δρόμου κατάλ-
ληλο και για συγκρότημα. Τιμή: 
150.000€ (Συζητήσιμη).  Τηλ.: 
6942036686.

ΚΩΣΤΟΣ, πωλείται οικόπεδο 
6.000τ.μ. εκτός οικισμού, στην 
κορυφή του βουνού, απεριόρι-
στη θέα θάλασσα, κτίζει 300τ.μ. 
κατάλληλο και για συγκρότημα. 
Τηλ.: 6932475209.

ΚΩΣΤΟΣ, πωλείται οικόπεδο 
1.500τ.μ. εντός οικισμού με 2 
νεόκτιστα πέτρινα σπίτια 30τ.μ. 
το καθένα συν βοηθητικό δω-
μάτιο, αποθήκη και με άδεια 
για προσθήκη 2 δωματίων. Τηλ.:  
6942036686.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΠΑΤΟΥΜΕΝΟΣ, 
πωλείται οικόπεδο 4.800τ.μ. κτίζει 
Τιμή: 80.000€ Τηλ.: 6976818757. 

ΚΑΛΑΜΙ, πωλείται αμφιθεατρι-
κό αγροτεμάχιο 11.500τ.μ. Τιμή: 
190.000€. Τηλ.: 6999699909.

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-

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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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 
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 – ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥ-
ΡΟΙ, ενοικιάζεται δυάρι 60τ.μ. με 
καταπληκτική θέα. Τηλ.: 22840 
21255, 22840 22040.

ΝΑΟΥΣΑ – ΒΟΥΝΑΛΙ, ενοικι-
άζεται διαμέρισμα 2 δωματίων, 
επιπλωμένο, με τζάκι, καλοριφέρ 
και θέα θάλασσα. Τιμή: 290€. 
Τηλ.: 22840 51541.

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

ΚΩΣΤΟΣ, ενοικιάζεται δυάρι 
πλήρως ανακαινισμένο, υπερυ-
ψωμένο, ισόγειο, με βεράντα και 
μπαλκόνια, κεντρική θέρμανση, 
μπόιλερ, παρκινγκ και αυλή, σε 
ήσυχη και άνετη περιοχή. Τιμή: 
300€. Τηλ.: 6987288625.

ΚΩΣΤΟΣ, ενοικιάζεται γκαρσο-
νιέρα φρεσκοβαμμένη σε πολύ 
καλή κατάσταση, υπερυψωμένο, 
ισόγειο με βεράντα, παρκινγκ, 
αυλή και κεντρική θέρμανση. Τι-
μή: 200€. Τηλ.: 6987288625. 

ΝΑΟΥΣΑ – ΠΙΠΕΡΙ, ενοικιάζεται 
ισόγειο 45τ.μ. Τηλ.: 6946378440, 
210 8950247.

ΝΑΟΥΣΑ, ενοικιάζεται σπίτι 
70τ.μ. κοντά στο εμπορικό κέντρο 
με αυλή, κήπο, 2 κρεβατοκάμα-
ρες, 2 μπάνια, ηλιακό, αυτόνομη 
θέρμανση και air condition. Τηλ.: 
6942897061, 22840 51945.

ΝΑΟΥΣΑ - ΒΟΥΝΑΛΙ, ενοικι-
άζεται  2άρι, καινούργιο, 50τ.μ. 
με βεράντες και θέα. Τιμή: 350€. 
Τηλ.: 22840 22341. 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται γκαρσο-
νιέρα επιπλωμένη σε 1ο όροφο 
με Internet, αυτόνομη θέρμανση 
και air condition, με θέα θάλασσα 
και μεγάλη βεράντα. Τιμή: 300€ 
(στην τιμή συμπεριλαμβάνεται 
internet, ΔΕΥΑΠ, θέρμανση). 
Τηλ.: 6948204205.

ΑΛΥΚΗ, ενοικιάζεται διαμέρισμα 
80τ.μ. Τηλ.: 22840 91360.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟ-
ΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ – ΥΣΤΕΡΝΙ, 
ενοικιάζονται καταστήματα. Τηλ.: 
6946275820.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται γκαρ-
σονιέρα 30τ.μ., 100μ. από το 
Γυμνάσιο της Παροικίας. Για όλο 
τον χρόνο. Τηλ.: 22840 22752, 
6945182868.

ΔΡΥΟΣ, ενοικιάζονται 2 διαμε-
ρίσματα 70τμ και 30τμ, πέτρινης 
κατασκευής, πλήρως εξοπλι-
σμένα, με αυτόνομη θέρμανση, 
ηλιακό θερμοσίφωνα, παρκινγκ, 
αποθήκη, σε άριστη κατάσταση. 
Τηλ: 22840 41568

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

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.

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. 

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

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.

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                             

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για ανεξάρτητη 
συνεργασία ανεξαρτήτως ηλικίας 
και μόρφωσης, δουλειά μέσα α-
πό το σπίτι, με ελεύθερο ωράριο, 
δυνατότητα εισοδήματος έως και 
7.860€ το μήνα. Άμεσο ξεκίνη-
μα. Τηλ.: 6981278049 ή στο site: 

www.homebusiness.com.gr

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται σε κατά-
στημα κινητής τηλεφωνίας. Τηλ.: 
22840 28070, 22840 28903. 

ΚΟΠΕΛΑ, με προϋπηρεσία ζη-
τείται για καφέ – μπαρ στο Δρυό. 
Τηλ: 22840 43290, 6932741906. 

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.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                          

ΚΟΠΕΛΑ, αναλαμβάνει καθα-
ρισμούς σπιτιών και φύλαξη 
παιδιών. Τηλ.: 6986717114.

2 ΚΥΡΙΕΣ ΑΠΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, ανα-
λαμβάνουν καθαρισμούς κτιρίων 
και λοιπές οικιακές εργασίες. 
Τηλ.: 6932365178, 6993548531.

ΚΟΠΕΛΑ, 22 χρονών με πτυχίο 
στις Τουριστικές Υπηρεσίες και 
Τροφοδοσίας, γνώση Η/Υ, πτυχίο 
Αγγλικών. Επίσης με εμπειρία 
σε ξενοδοχεία, φύλαξη παιδιών, 
ζητά εργασία μόνιμη ή και περι-
στασιακά. Τηλ.: 6988006478.

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, παραδίδει ιδι-
αίτερα μαθήματα σε Πάρο και 
Αντίπαρο. Τηλ.: 6938667027.

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.

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

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.

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.

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.

 ΔΙΑΦΟΡΑ                     

ΤΕΛΕΙΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ. 
Μηχανήματα οικιακά και επαγ-
γελματικά. Πλήρη αφαλάτωση, 
αφαιρεί χημικά. Παραγωγή 4, 
30 ή 50 λίτρα ημερησίως. Τηλ.: 
6932475209, 22840 29011.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – ΑΠΟΣΤΑΚΤΗ-
ΡΕΣ, παραγωγή αλκοολούχων 
ποτών οικιακής χρήσης (τσί-
πουρο, μπράντι, ουίσκι κλπ) 
Περιλαμβάνει οδηγίες. Τιμή: 
350€ το σετ. Τηλ.: 6932475209.

CITROEN ZX, μοντέλο 92’ πω-
λείται σε πολύ καλή κατάσταση. 
Τιμή: 800€. Τηλ.: 6977077790. 

ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
(ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ) 1) Παρίσι – 
Φυτυροσκόπιο: 13-17/11/2010 2) 
Αίγυπτος – κρουαζιέρα Νείλου 
– Ασσουάν Κάιρο – Αλεξάνδρει-
α: 2-9/1/2011 3) Ιεροσόλυμα: 
26/2-3/3/2011. Αναλυτικά προ-
γράμματα στο Τηλ.: 22840 52687, 
6973016091. Κος Σκουλάτος.

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ – ΜΠΑΟΥΛΟ 
(PITSOS 325 lt) πωλείται και 
2 ηλεκτρικά σώματα ελαφρώς 
μεταχειρισμένα. Πωλούνται και 
ξεχωριστά. Τιμή ευκαιρίας. Τηλ.: 
6944432953. 

ΑΝΤΑΛΑΣΣΕΤΑΙ Ι.Χ. μάρκας 
SKODA 30.000χλμ, μοντέλο του 
98’, με φορτηγάκι σε καλή κατά-
σταση. Τηλ.: 6939717459, 22840 
42315 (απογευματινές ώρες)

RENAULT CLASSIC, πωλείται 
full extra, 37.000χλμ, μοντέλο τέ-
λος του 2001΄. Τηλ.: 22840 91624. 

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.

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΔΕΙΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ 
ΣΚΑΦΟΥΣ επαγγελματικής αλι-
είας. Τηλ 6951334667 

ΣΚΑΦΟΣ ΚΑΜΠΙΝΑΤΟ, 
πωλείται, μήκος 8,40 με μη-
χανή 270 HP, VOLVO PENTA /
εργάτης-GPS-VHF-βυθόμετρο-
ραδιοκασετόφωνο. Τιμή: 
10.000€. Δεκτός κάθε έλεγχος. 
Τηλ.: 6974012006.

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.

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

Ιδέες διαφήµισης...
που ακούγονται δυνατά!

22840 53555



2211Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2010 www.fonitisparou.gr

www.technofit.gr

Do it easy. Live better.

Νάουσα, Πάρος
τηλ./fax: 22840 53314
e-mail: info@technofit.gr

Γυµνασ
τείτε

για Ι χ
ρονο

µε 280
€

Ο Γιώργος Πουσσαίος χωρικός
Αντιπεριφερειάρχης με Μαχαιρίδη

Ν’ αξιοποιήσουμε 
τις δυνατότητες
του «Καλλικράτη»

Ο Γιώργος Πουσσαίος, τέως δήμαρχος Ίου και νυν 
Γενικός Γραμματέας Τουρισμού είναι ο υποψήφιος χω-
ρικός Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων, στο συνδυασμό 
«Νότιο Αιγαίο – Αρχιπέλαγος Δημιουργίας» με τον 
Γιάννη Μαχαιρίδη. Στη ΦτΠ δηλώνει ότι τον χαροποι-
εί ιδιαίτερα το γεγονός ότι επανέρχεται στο χώρο που 
αγαπά και θα επιδιώξει το καλύτερο για τις Κυκλάδες. 

Κοινοτάρχης και Δήμαρχος για πολλές 4ετίες στην 
Ίο. Είσαστε ευρύτερα γνωστός στις Κυκλάδες ή θ’ 
αγωνιστείτε τις λίγες ημέρες που απομένουν έως τις 
εκλογές για να κερδίσετε την εμπιστοσύνη τους;

Νομίζω ότι στις Κυκλάδες, όλα αυτά τα χρόνια είχα 
την ευκαιρία να γνωριστώ με όλους τους συμπατριώ-
τες μας και δια μέσου της Τοπικής Ένωσης Δήμων και 
Κοινοτήτων Ν. Κυκλάδων και των δικτύων που έχουμε 
εξασφαλίσει έως τώρα, δηλαδή το Δίκτυο Αειφόρων 
Νήσων Αιγαίου όπου συμμετείχαν τα περισσότερα Κυ-
κλαδονήσια, καθώς επίσης και το Ενεργειακό Κέντρο 
Ίου – Αιγαίου. Φυσικά σε κάθε ευκαιρία, με αφορμή 
άλλες εκδηλώσεις και την παρουσία μας στην Αυτο-
διοίκηση, πιστεύω ότι είμαι αρκετά γνωστός, αυτό άλ-
λωστε αποδεικνύεται κάθε φορά που η υποψηφιότητά 
μου σε συλλογικούς φορείς είχε ενθαρρυντικά αποτε-
λέσματα.  Επίσης και μέσα από διάφορα Ευρωπαϊκά 
προγράμματα στα οποία συμμετείχαν διάφοροι Δήμοι, 
όπως τα προγράμματα προστασίας για την παράκτια 
ζώνη, παράκτιας αλιείας κ.κλ. Μέσω όλων αυτών λοι-
πόν, γνωρίζω το σύνολο των νησιών μας. 

Αυτό σημαίνει ότι γνωρίζετε τα Κυκλαδονήσια και 
τα προβλήματά τους;

Δεν μπορώ να ισχυριστώ ότι γνωρίζω όλα τα προβλή-
ματα, ασφαλώς υπάρχουν περιοχές που έχουν τις ιδιαι-
τερότητές τους, όμως επειδή αυτά τα προβλήματα είναι 
παρεμφερή στη νησιώτικη 
Ελλάδα, νομίζω ότι είμαι 
σε θέση ν’ ανταποκριθώ 
στις όποιες περιπτώσεις 
προβλημάτων έχει το κάθε 
νησί. Άλλωστε, αυτός είναι 
και ο λόγος που στην Ίο, 
αλλά και σε συλλογικά όρ-
γανα είχα την τιμή ν’ ανα-
γνωρίζουν αυτό το έργο, 
εκλέγοντάς με για πάρα 
πολλά χρόνια.

Προτεραιότητές κατά τη 
διάρκεια της θητείας σας;

Σήμερα βιώνουμε μια 
πάρα πολύ μεγάλη πρόκλη-
ση μέσω του «Καλλικράτη» 
με τις καινούργιες αρμο-
διότητες που έχουν εκχω-
ρηθεί και ασκούνται πλέον 
από την Περιφέρεια. Είναι 
όλες αυτές οι νέες δομές 
πραγματικά μια μεγάλη 
πρόκληση, έτσι ώστε, αξιο-
ποιώντας τις σε όλα τα επί-

πεδα, νομίζω ότι μπορεί 
να δημιουργήσουμε μια 
πάρα πολύ καλή προοπτι-
κή, λύνοντας προβλήματα 
που μπορεί να χρονίζουν, 
αντιμετωπίζοντας αγκυ-
λώσεις του παρελθόντος 
και δίνοντας πραγματικά 
προτεραιότητα, εκεί που 
κάθε τόπος έχει ανάγκη. 
Επειδή, η νέα μεταρρύθ-
μιση και σε επίπεδο δή-
μων και σε επίπεδο Περι-
φέρειας προσφέρει όλες 
αυτές τις δυνατότητες, 
νομίζω ότι στο χέρι μας 
είναι να τις αξιοποιήσου-
με με τον καλύτερο τρό-
πο, το μικρότερο χρονικό 

διάστημα, εξασφαλίζοντας βέβαια και τους απαραίτη-
τους πόρους. 

Ποια είναι τα υποψήφια πρόσωπα από τα δύο νησιά 
μας;

Θα σας απαντήσω τις επόμενες ημέρες και φυσικά 
πολύ πριν από την κατάθεση του ψηφοδελτίου. Είμαστε 
ακόμη σε διαβούλευση.

Τι λέτε προς τους Κυκλαδίτες;
Επανέρχομαι μετά την περίοδο που υπηρέτησα ως 

Γενικός Γραμματέας Τουρισμού, σε ένα χώρο που αγα-
πώ, λατρεύω και ήταν η αφετηρία της ενασχόλησής μου 
με τα κοινά και φυσικά το βλέμμα μου ήταν μονίμως 
στραμμένο εδώ. Γι’ αυτό και είμαι ιδιαίτερα χαρούμε-
νος που επανέρχομαι στο χώρο μου. 

     Το μεγάλο Βήμα
Με συγκίνηση διάβασα μια επιστολή που έστειλαν 

τρία από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Πολιτιστικού Συλλόγου Αγκαιριάς σε όλους τους συ-
μπατριώτες τους, ανακοινώνοντας την πρόθεσή τους 
να συμμετάσχουν στις Δημοτικές εκλογές. Eιναι 
πραγματικά ένα παράδειγμα προς μίμηση.

Χωρίς να τάξουν, χωρίς να υποσχεθούν τίποτα , ζή-
τησαν από τους συμπατριώτες τους να συνεχίσουν να 
συνεργάζονται μαζί τους το ίδιο όπως έκαναν και με 
το Σύλλογο. 

Σαν εγγύηση κατέθεσαν  τη στάση τους και τη δρά-
ση τους όλα αυτά τα χρόνια.

Τα επιτεύγματα του Συλλόγου  ξεπέρασαν τα σύ-
νορα της Αγκαιριάς  προς μεγάλη ικανοποίηση των 
κατοίκων, οι όποιοι υπερηφανεύονται για το Σύλλογό 
τους και τον στηρίζουν σε όλες τις προσπάθειές του.

Το χαρακτηριστικό της ομάδας αυτής των τριών φί-
λων είναι ότι ανήκουν σε διαφορετικούς πολιτικούς 
χώρους  και από ό,τι πληροφορηθήκαμε  θα συμμε-
τάσχουν στο συνδυασμό του κ. Βλαχογιαννη. 

Οι κάτοικοι του τοπικού διαμερίσματος Αγκαι-
ριάς θα πρέπει να έχουν αντιληφθεί ότι έχουν μιας 
πρώτης τάξης ευκαιρία να ενισχύσουν αυτήν την 
προσπάθεια αφού πρόκειται για νέους ανθρώπους, 
δοκιμασμένους στη δουλειά και στην εθελοντική 
προσφορά. Η εμπειρία που απόκτησαν οι κάτοικοι 
με την αποτυχημένη τετραετία του εν ενεργεία Το-
πικού Συμβουλίου, το οποίο αδράνησε κυριολεκτι-
κά τον τελευταίο καιρό, θα τους έχει γίνει μάθημα 
να είναι πιο προσεκτικοί σε ποιους αναθέτουν την 
πρόοδο του χωριού τους. Μακάρι να υπάρξουν και 
άλλοι ικανοί όπως οι τρεις του Συλλόγου. Οι κάτοικοι 
θα έχουν την ευκαιρία  να επιλέξουν τους καλύτε-
ρους. Να επιλέξουν όμως ανθρώπους νέους, δοκι-
μασμένους, ξύπνιους, ικανούς να επικοινωνούν, με 
γνωστή και επιτυχημένη κοινωνική και εθελοντική 
προσφορά και όχι ουρανοκατέβατους, πρωτάρηδες 
χωρίς εμπειρία ή και άλλους  με μοναδικό προσόν το 
κομματικό χρώμα και τη συγγένεια. Αυτό που χρει-
αζόμαστε σήμερα  είναι δυναμικά άτομα που ξέρουν 
να διεκδικούν και να υπερασπίζονται τα συμφέροντα 
του χωριού και των κατοίκων.  

Θα πρέπει να καταλάβουν οι κάτοικοι του Τ.Δ. 
Αγκαιριάς ότι αν θέλουν να μην είναι ουραγοί όπως 
ήταν τα τελευταία χρόνια, να επιλέξουν ανθρώπους 
που έχουν προηγούμενη επιτυχημένη δραστηριότη-
τα στα κοινά, γιατί αυτό το προσόν είναι μια εγγύη-
ση ότι αυτοί οι άνθρωποι το έχουν στο αίμα τους να 
προσφέρουν χωρίς να τους το επιβάλλουν και χωρίς 
να περιμένουν να τους επισκεφτεί κάποιος από έναν 
συνδυασμό για να τους επιστρατεύσει. Στου κασίδη 
το κεφάλι δεν θα μάθει κανείς να πειραματίζεται εις 
βάρος του χωριού.  

Εύχομαι να εκλεγούν τα τρία μέλη του Συλλόγου 
για το καλό του χωριού. Παράλληλα όμως  εύχομαι 
να υπάρξουν και άλλοι, εξίσου ικανοί συντοπίτες 
τους για να διεκδικήσουν τη συμμετοχή τους στην 
Αυτοδιοίκηση. Σκοπός πάντα είναι να έχουμε τη δυ-
νατότητα της επιλογής και να ψηφίζουμε τους κα-
λύτερους, μακριά από προσωπικά συμφέροντα και 
εμπάθειες.                                   

Παρατηρητής             

«Εικόνες του 
κόσμου…»

Κυκλοφόρησε το 
νέο βιβλίο του 
Χρίστου Γεωργού-
ση από τις εκδό-
σεις “Δίαυλος” με 
τίτλο “Εικόνες του 
κόσμου με τ’ αυτιά 
και τη μύτη”. Στο 
έργο αυτό κατα-
βάλλεται προσπά-
θεια να δούμε τον 
κόσμο αξιοποιώ-
ντας και τις πέντε 

(και τις έξι) αισθήσεις μας και επιτυγχά-
νοντας τη συνεργασία τους. Αναζητείται 
η συνδρομή τόσο της επιστήμης, όσο της 
ποίησης και της φαντασίας.

Βιογραφικό
Ο κ. Πουσαίος, γεννήθηκε το 1955 στην Αθήνα και 

«παρακολούθησε σπουδές στο Πανεπιστήμιο Lille ΙΙΙ 
της Γαλλίας. Εργάστηκε από το 1973 έως το 1987 ως 
στέλεχος ναυτιλιακών εταιριών. Το 1987 εγκαταστά-
θηκε στην Ιο και στις δημοτικές και κοινοτικές εκλο-
γές του 1991 εξελέγη πρόεδρος της τότε κοινότητας 
Ιου Νομού Κυκλάδων. Το 1994 αναδεικνύει την κοι-
νότητα Ιου σε Δήμο Ιητών και στις δημοτικές εκλογές 
των ετών 1994, 1998, 2002, 2006 εκλέγεται συνεχώς 
δήμαρχος Ιητών. 
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Την κάθοδό της στις επικείμενες αυτο-
διοικητικές εκλογές, με επικεφαλής τον 
Μανώλη Γλέζο, ανακοίνωσε και επίση-
μα την Τετάρτη 13 Οκτωβρίου η «Κίνηση 
Ενεργών Πολιτών Πάρου».

Σε συνέντευξη Τύπου στην αίθουσα 
του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κ. Γλέ-
ζος αναφέρθηκε στις βασικές αρχές του 
συνδυασμού, στους πολιτικούς στόχους, 
στο πρόγραμμα και στις εγγυήσεις ότι 
το πρόγραμμα αυτό θα υλοποιηθεί. Τό-
νισε ότι ως παράταξη είναι ενάντια στον 
«Καλλικράτη», στο μνημόνιο, στο δικομ-
ματισμό και στην Κυβέρνηση, αναλύο-
ντας στη συνέχεια τους λόγους για τους 
οποίους η παράταξη, εφόσον επιλεγεί 
από τους Παριανούς θ’ αγωνιστεί ώστε 
να εφαρμοστεί στην πράξη αυτή η αντί-
δραση…

Όπως είπε, βασική αρχή του συνδυ-
ασμού είναι η άμεση δημοκρατία. Δη-
λαδή η εξουσία στο λαό που θα πραγ-
ματοποιείται με συνελεύσεις για όλα τα 
ζητήματα και το Δημοτικό Συμβούλιο 
δεν θ’ αλλάζει την απόφαση κανενός 
δημοτικού διαμερίσματος. Σε ότι αφορά 
σε γενικότερα θέματα, θα συνέρχεται το 
Δημοτικό Συμβούλιο στο οποίο θα συμ-
μετέχουν εκπρόσωποι των Δημοτικών 
Διαμερισμάτων και θα λαμβάνονται οι 
αποφάσεις. Μπαίνουμε, είπε ο κ. Γλέ-
ζος, εγγυητές ότι θα εφαρμόζουμε τη 
βούληση του λαού, έστω και αν έχουμε 

αντίθετη γνώμη. 
Πολιτικοί στόχοι: Ενάντια στον Καλ-

λικράτη, γιατί κρατικοποιεί την αυτοδιοί-
κηση και καταργεί το συνταγματικό δι-
καίωμα που προβλέπει ότι τη Διοικητική 
και Οικονομική αυτοτέλεια την απολαμ-
βάνουν οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης. Στην πράξη τόνισε ο κ. Γλέζος, 
οι μεγάλοι Δήμοι έχουν περισσότερα 
προβλήματα από τους μικρούς και ση-
μείωσε πως ο στόχος της ενοποίησης 
είναι να διοικούνται οι Δήμοι από τους 
Κυβερνώντες με απατηλούς νόμους και 
όχι η εξοικονόμηση χρημάτων, όπως 
ισχυρίζονται.

Ενάντια στο μνημόνιο γιατί υποδουλώ-
νει τη χώρα στους ξένους και καταργεί 
την εθνική κυριαρχία. Ενάντια στο δι-
κομματισμό γιατί η σημερινή κακή κα-
τάσταση οφείλεται στην εναλλαγή της 
εξουσίας μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και 
ΠΑΣΟΚ. Ενάντια στην Κυβέρνηση, για-
τί πριν αναλάβει την εξουσία έλεγε του 
κόσμου τα ψέματα και τώρα προσπερνά 
τους μεγαλοεπιχειρηματίες και σφίγγει 
το ζωνάρι στο λαό. 

Στο πρόγραμμα τώρα του συνδυασμού 
συμπεριλαμβάνονται εννέα θέματα που 
απασχολούν την Πάρο και τους Παρια-
νούς.

Υγεία: Αναβάθμιση του Κέντρου Υγεί-
ας, με γιατρούς, μηχανήματα, αίθουσες 
κ.λπ. και ανάπτυξη της Πρωτοβάθμι-

ας Περίθαλψης. Δεν είμαστε, είπε ο κ. 
Γλέζος κατά του νέου νοσοκομείου, 
εκτιμούμε όμως ότι πολύς λόγος γίνεται 
χωρίς πράξεις και όλα αυτά για να μην 
αναβαθμιστεί το Κέντρο Υγείας. 

Συγκοινωνία: Μείωση της τιμής του 
εισιτηρίου, αναβάθμιση του λιμανιού, 
προέκτασή του και συζήτηση με λιμε-
νολόγους για τη χωροθέτηση του Εμπο-
ρικού λιμανιού, που δεν θα διαρκέσει 
πολλά χρόνια, όπως γίνεται σήμερα. Κα-
λύτερη ενδοκυκλαδική συγκοινωνία και 
αγώνας για επαναφορά των συνδέσεων 
με Θεσσαλονίκη – Κρήτη. 

Για την εσωτερική συγκοινωνία θα 
επιδιωχθεί ένα πραγματικό οδικό δί-
κτυο, δεύτερος περιφερειακός Παροικι-
άς και Νάουσας και αποσυμφόρηση του 
κυκλοφοριακού γύρω από το λιμάνι με 
την απαγόρευση της στάθμευσης γύρω 
από αυτό.  

Αγροτική οικονομία: Αξιοποίηση του 
πρωτογενούς τομέα (οινοποιία – αλιεία), 
κατάργηση της τράτας, δημιουργία αλι-
ευτικών καταφυγίων, προστασία των ση-
μείων που γεννούν τα ψάρια.

Ενέργεια: Αξιοποίηση όλων των ήπι-

ων μορφών ενέργειας, με σεβασμό στο 
περιβάλλον και επιδίωξη για εξαγωγή 
ενέργειας. 

Πολεοδομικό, ρυμοτομικό, οικισικό: 
επίλυσή τους άμεσα, προστατεύοντας 
παράλληλα όλα τα οικολογικά συστήμα-
τα, διατήρηση της βιοποικιλότητα, επιλο-
γή νέων μεθόδων για τη λειτουργία του 
ΧΥΤΑ και Βιολογικό καθαρισμό.

Αντιμετώπιση της λειψυδρίας.
Παιδεία: Αγώνας για την κατάργηση 

ης αποστήθισης, την αλλαγή του σχο-
λικού προγράμματος, την πλήρωση των 
κενών οργανικών θέσεων, μείωση των 
μαθητών στις τάξεις και αναβάθμιση του 
κτιριακού. 

Πολιτισμός: Αξιοποίηση των πολιτι-
σμικών παραδόσεων του τόπου, αρωγοί 
προς όλους τους πολιτιστικούς φορείς, 
δημιουργία γεωλογικού μουσείου. 

Ο κ. Γλέζος μετά την επιγραμματική 
αναφορά στο πρόγραμμα και τους στό-
χους του συνδυασμού, τόνισε ότι εγγυ-
ητής για την υλοποίησή τους θα είναι η 
εθελοντική προσφορά όλων όσοι κινού-
νται στο πλαίσιο της Κίνησης Ενεργών 
Πολιτών.  

» Λ ί γ ε ς 
ώρες πριν 
από την 
τ ε λ ι κ ή 
δ ι α μ ό ρ -
φωση των 
ψηφοδελ-
τίων και η 
κατάστα-

ση θυμίζει έργο επιστημονικής φαντα-
σίας. Παρά τα παχιά και θριαμβευτικά 
λόγια ορισμένων, τα πράγματα δεν είναι 
όπως προσπάθησαν να μας τα παρου-
σιάσουν. 

» Ο Βλαχογιάννης εμφανίζεται έως και 
σήμερα η ήρεμη, σοβαρή δύναμη και 
δεν θα γινόταν διαφορετικά, γιατί αυτός 
είναι. Βαδίζει, σύμφωνα με πληροφορί-
ες μας προς την κάλπη με συγκροτημέ-
νο πλήρες και ανανεωμένο ψηφοδέλτιο 
και τη σιγουριά του νικητή.

» Ο Κ. Ροκονίδας, γνωστό στέλεχος του 
ΚΚΕ που στο παρελθόν έχει διατελέσει 
δημοτικός σύμβουλος,  πρόεδρος του 
Δ.Σ. και ήταν υποψήφιος βουλευτής του 
κόμματος, ολοκλήρωσε τη συγκρότηση 
ενός πολυσυλλεκτικού ψηφοδελτίου. 
Η Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου, η παράτα-
ξη που υποστηρίζεται από το ΚΚΕ έκανε 
την έκπληξη, γιατί είναι η πρώτη φορά 
στην Πάρο, που οι δυνάμεις του κόμμα-
τος βρίσκουν έκφραση αυτόνομα, αλλά 
και γιατί η σύνθεση του ψηφοδελτίου 
ξεφεύγει από το στενό κομματικό πλαί-
σιο. 

» Ο Μ. Γλέζος, επίσης κατάφερε να συ-
γκροτήσει ψηφοδέλτιο με τις δυνάμεις 
του ΣΥΡΙΖΑ και πολιτών που συσπειρώ-
θηκαν γύρω από την Κίνηση Ενεργών 
Πολιτών. Μετά την τραυματική εμπειρία 
της παράταξης αυτής από τις συζητή-
σεις με την κ. Πρωτολάτη, είναι πραγμα-
τικά επιτυχία η αυτόνομη κάθοδος στις 

εκλογές της 7ης Νοεμβρίου. 

» Εκτός από τρεις παρατάξεις που προ-
ανέφερα, για τους άλλους δύο συνδυα-
σμούς που εμφανίστηκαν στο πολιτικό 
σκηνικό δεν υπάρχει σαφής εικόνα.
Κοινό σημείο αναφοράς, η δυσκολία 
δημιουργίας ψηφοδελτίου συγκρότησης 
ψηφοδελτίου, γιατί τάχα κάποιοι άλλοι 
τους … εμπόδισαν.

» Αλήθεια, φταίνε άλλοι παράγοντες της 
πολιτικής ζωής, που δεν έπεισαν τους 
συνομιλητές τους  να κατέβουν μαζί 
τους υποψήφιοι στις Δημοτικές εκλογές 
ή οι ίδιοι δεν είχαν τα επιχειρήματα και 
τη δύναμη που άφηναν να εννοηθεί ότι 
έχουν;

Αλήθεια, είναι δυνατόν, όταν υποτιμάς 
τη νοημοσύνη του συνομιλητή σου και 
λειτουργείς με ψέματα, υπερβολές και 

παλαιοκομματική κουτοπονηριά, να πε-
ριμένεις να σ’ εμπιστευθούν και ν’ ακο-
λουθήσουν; 

Αλήθεια είναι δυνατόν να επιτίθεσαι 
στον αντίπαλο με προβοκατόρικες ενέρ-
γειες και να νομίζεις ότι θα σε ακολου-
θήσουν σοβαροί και έντιμοι συμπολίτες 
σ’ αυτό τον κατήφορο;

Αλήθεια, είναι δυνατόν, όταν το μόνο 
που πραγματικά υπάρχει στο πίσω μέ-
ρος του εγκεφάλου σου είναι η "εμμονή 
της καρέκλας", να πιστεύεις ότι θα βρε-
θούν τόσοι που να θέλουν το κοινό καλό 
και την πρόοδο του τόπου και όμως να 
συστρατευθούν μαζί σου στην κάθοδό 
σου στις Δημοτικές εκλογές;
Η απάντηση είναι μία και ηχηρή: ΟΧΙ, 
ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΔΥΝΑΤΌΝ. Όπως λέει και 
ο λαός: «Όλα εδώ πληρώνονται». 

Κίνηση Ενεργών Πολιτών με Μανώλη Γλέζο 

Μια διαφορετική αντίληψη 
για την Αυτοδιοίκηση


