
Σκέψου τον πλανήτη σου...
ανακύκλωσε “τη ΦΩΝΗ σου”
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ΠΑΡΟΣ: ΕΝΑΣ ΑΝΕΚΤΙΜΗΤΟΣ ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ
βράχος στο Αιγαίο
Σκέψεις για την αξιοποίηση και 
προβολή των αρχαίων λατομείων 
Μαραθίου και Λάκκων του αρχιτέ-
κτονα Φάνη Καταπόδη, υποψήφι-
ου Δημοτικού Συμβούλου

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ:
"Δεν είναι ώρα για πειραματισμούς"
Ο κόσμος πολύς και 
αποφασισμένος… Οι 
δημοτικοί σύμβουλοι 
παρόντες και αισιόδο-
ξοι και ο Υποψήφιος 
Δήμαρχος Χρ. Βλαχο-
γιάννης, σίγουρος για 
το αποτέλεσμα των 
εκλογών και ξεκάθα-
ρος στο λόγο του. 
Έγιναν τα εγκαίνια του 
Εκλογικού Κέντρου της παράταξης «Ενιαία Κί-
νηση Πολιτών – Ενότητα για το Μέλλον» και η 
παρουσίαση από τον κ. Βλαχογιάννη, όλων των 
υποψηφίων με θερμά χειροκροτήματα, παρατε-
τεμένα, άρα αποδοχή του εκλογικού σώματος, 
που έδωσε δύναμη στους μετέχοντες στο ψηφο-
δέλτιο ν’ αγωνιστούν για να πετύχουν το στόχο, 
που είναι ένα θετικό αποτέλεσμα στις επικεί-
μενες δημοτικές εκλογές, που όπως τόνισε ο κ. 
Βλαχογιάννης, «είναι η αφετηρία μιας νέας δη-
μιουργικής τετραετίας για το νησί και δεν είναι 
ώρα για πειραματισμούς». Αναφέρθηκε στα έργα 
που έγιναν και που καθιστούν την Πάρο πρότυ-
πο, στην επίτευξη των οποίων,  ήταν μεγάλη η 
προσφορά του τέως Δημάρχου και σημερινού 
υπουργού, Γιάννη Ραγκούση.                 συνέχεια σελ.5

Με στόχο την εκλογή όσο γίνεται περισσότε-
ρων δημοτικών συμβούλων, η Λαϊκή Συσπεί-
ρωση, με επικεφαλής τον Κ. Ροκονίδα κα-
τεβαίνει στις εκλογές κόντρα σε Μνημόνιο 
και «Καλλικράτη». Γι’ αυτό ζητεί από τους 
πολίτες της Πάρου να «διορθώσουν» την 
ψήφο τους, καταδικάζοντας έτσι την Κυ-
βερνητική πολιτική, που με τη μεταρρύθ-
μιση αυτή επιδιώκει τον ασφυκτικό έλεγχο 
των Δήμων. Ο κ. Ροκονίδας στη συνέντευξή 
του στη ΦτΠ τονίζει πως η Λαϊκή Συ-
σπείρωση διαθέτει προγραμματικές 
αρχές και αυτοδιοικητική εμπειρία 
που μπορούν να εγγυηθούν πραγματικό 
δημοτικό έργο, χωρίς «ψεύτικα λόγια».

Με δεδομένη την οικονομική κρίση και τα 
μέτρα της κυβέρνησης, τι διακυβεύεται για το ελλη-
νικό λαό και τους πολίτες της Πάρου ειδικότερα, σε 
αυτές τις εκλογές;

Εμείς δεν περιμέναμε το μνημόνιο ούτε χρειαζόταν 
να ξέρουμε το ύψος του χρέους για να προβλέψουμε 
αυτή την καταιγίδα των μέτρων, επειδή αυτά είναι πά-
γιες απαιτήσεις των «εταίρων» στο πλαίσιο της στρα-
τηγικής της ΕΕ εδώ και πολλά χρόνια και ήταν φυσικό 
η κρίση του συστήματος να επιταχύνει την εφαρμογή 
τους. Γι' αυτό άλλωστε λέμε ότι πρόκειται για μέτρα 
που ήρθαν για να μείνουν και τα χειρότερα θα έρθουν 
μετά τις εκλογές. Αυτό λοιπόν που κρίνεται πρω-
ταρχικά στις 7 Νοέμβρη είναι, αν την άλλη μέρα των 

εκλογών η πλειοψηφία του παριανού λαού, από 
καλύτερες θέσεις θα μπορεί να αντιμετωπίζει 

τη νέα κατάσταση που έρχεται και αν θα 
έχει δημιουργήσει όρους αντίστασης και 
αντεπίθεσης. Αυτό σημαίνει ψήφος στη 
«Λαϊκή Συσπείρωση». Να διορθώσουν οι 

εργαζόμενοι, οι αυτοαπασχολούμενοι, 
οι μικρομεσαίοι έμποροι επαγγελμα-
τίες και ασχολούμενοι με τον τουρι-
σμό, οι αγρότες και οι ψαράδες την 
ψήφο τους. 

Δηλαδή επιμένετε να μιλάτε για 
ψήφο ισότιμη με τις εθνικές εκλο-
γές;

Μα ο ίδιος ο πρωθυπουργός λέει 
ότι το εκλογικό αποτέλεσμα των τοπικών εκλογών 
στην Ελλάδα θα μετρήσει και στην ΕΕ. Βέβαια εκείνος 
το αποτέλεσμα το θέλει σαν δείκτη αποδοχής ή και 
αντοχής των Ελλήνων στη πολιτική του.

Κρίνεται όμως σύμφωνα με τους κυβερνητικούς 
παράγοντες και η διοικητική μεταρρύθμιση της χώ-
ρας…

Βεβαίως. Η διοικητική μεταρρύθμιση με τον «Καλ-
λικράτη» στοχεύει στην προσαρμογή του κράτους στις 
σύγχρονες ανάγκες του συστήματος προς όφελος του 
μεγάλου κεφαλαίου και όχι προς όφελος των λαϊκών 
στρωμάτων.                                                 συνέχεια σελ.5

ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΕΝΙΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

Για την Πάρο µας!

Θέλουµε, γνωρίζουµε, µπορούµε

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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Δώστε δύναμη 
στη δύναμή σας

Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου - Κώστας Ροκονίδας

ΣΤΕΙΛΤΕ ΟΣΟυΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟυΣ ΣυΜΒΟυΛΟυΣ ΤΗΣ «ΛΑϊΚΗΣ ΣυΣΠΕΙΡωΣΗΣ» ΣΤΟ ΔΗΜΟ

ΛΑΪΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

ΠΑΡΟΥ

σελ. 8



2 Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2010 www.fonitisparou.gr

ΑΙΡΕΤΙΚΑ 
του Χρίστου Γεωργούση
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Έτος 65ο, Νέα Περίοδος, Έτος ίδρυσης 1945
Κωδικός Εντύπου 3233, Αριθμ. φύλλου: 130

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.

Κίτρινες πούλες
Μόλις ανέτειλαν οι κίτρινες πούλες και δίπλα 

τους, μέσα απ’ το ζεστό ακόμα χώμα και τις πέ-
τρες, ξεμύτισαν μανουσάκια του φθινοπώρου 
(νάρκισσοι), προάγγελοι βροχών που ξυπνούν απ’ 
τη νάρκη νάρκισσους χειμερινούς με την ακριβή 
ευωδιά. Λουλούδια του φθινοπώρου (κυκλάμι-
να, κρεμυδασκέλλα, σκίλλα φθινοπωρινή μικρή, 
ίνουλες, νάρκισσοι, μπέλλες, κρόκοι, ταράξακο, 
πρώιμες πικραλίδες, κεφαλάγκαθα, ατρακτυ-
λίδες, μαστιχάγκαθα, ρείκια, και άλλα που δεν 
προσέξαμε) αναδύονται απ’ το σκληρότατο χώμα 
συναντώντας τα επιμένοντα καλοκαιρινά, καθώς 
ετοιμάζονται για απόπλου, μαζί με πολλά ανοι-
ξιάτικα πέτρινης αντοχής. Δεν ξέρουμε αν είναι 
όμορφα ή έτσι τα βλέπουμε, πρέπει να ρωτήσου-
με πουλιά και έντομα και όσους οιωνοσκόπους 
γνωρίζουν μυστικά περισσότερα. Μυρίζουν μόνο 
για τα ζωύφια και τους έρωτές τους, νοιάζονται 
μήπως για μας, πώς θα εξηγήσουμε τις αισθήσεις 
μικρού παραδείσου που μας δωρίζουν; Μπορεί 
να είναι για να ξυπνήσουμε, να μας βάλουν σε 
σκέψεις, να συνετιστούμε. Ίσως για να προσέ-
ξουμε, να μην ξοδεύουμε τη ζωή μας με κανόνες 
στενόχωρους κι ο χρόνος να κυλά άχρηστος κι 
ανεκμετάλλευτος. Αλλού η ουσία και αλλού πάντα 
ψάχνουμε, ίσως αυτό λένε οι σημαίες τους. 

Καλές οι προσπάθειες των σχολείων στην Πάρο 
για να διαμορφώσουν ανθρώπους με ευαισθη-
σία στα χρώματα, στις οσμές, στους ήχους, στο 
νησιωτικό περιβάλλον, που εξοντώνεται με ταχύ-
τητα αστραπής. Το Γυμνάσιο Νάουσας φωτογρά-
φισε τα μανιτάρια του νησιού, που διακονώντας 
την ομορφιά, μας πρόσφεραν κάποτε και τροφή. 
Τα σαλιγκάρια με πολλά είδη και πολλά ονόμα-
τα, εκτός από τα περίτεχνα σχέδια των οστράκων, 
μας έθρεψαν σε καιρούς δίσεχτους, τότε που δεν 
ζητούσαμε πολλά.

Επαναφέρουμε προτάσεις που κάναμε παλιά 
για τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς, για όσους 
επιθυμούν αυτή η ομορφιά να διασωθεί. Οι κίτρι-
νες πούλες είναι όνομα που έλαβε στην Αμοργό 
κρινάκι κατακίτρινο του Οκτωβρίου (Sternbergia 
lutea). «Κρινάκια» ονομάζουμε πολλά αγριολού-
λουδα, όπως τους κρόκους, τους νάρκισσους, τις 
ίριδες, τις ορχιδέες, είδη αμαρυλλίδων και άλλα. 
Μάλλον είναι ώρα για δράση σε δυο σημαντικές 
κατευθύνσεις. Η πρώτη, να αναλάβουμε εκστρα-
τεία, ώστε να διασωθούν εκείνα που κινδυνεύ-
ουν, όπως ο κρίνος της θάλασσας. Η δεύτερη, να 
ξαναδώσουμε όνομα σε όσα έχουν ξεχαστεί. Με 
τον υπολογιστή και τη συνεργασία των σχολείων 
η αναγνώριση και βάφτιση μπορεί να προκαλέσει 
ενδιαφέρον και να δώσει χαρά και εμπνεύσεις σε 
όλους όσους ασχολούνται.

Αν πετύχαμε στο νησί να έχουμε νοσοκομείο 
για τα άγρια ζώα (ανεβάζει τις μετοχές του πολι-
τισμού μας αυτό), μπορούμε να οργανώσουμε και 
«ίδρυμα» για τα αγριολούλουδα, είδος βοτανικού 
κήπου, με επιμέλεια και φροντίδα εθελοντών, που 
θα φιλοξενεί επισκέπτες διάφορους και μαθητές 
σχολείων. Βεβαίως επιβάλλεται να ξαναδούμε 
μέχρι πότε θα τα κτίζουμε όλα και θα απλώνε-
ται η πόλη από τις παραλίες μέχρι τις κορυφές 
των βουνών. Η εκτός σχεδίου δόμηση προχώρησε 
τόσο, ώστε η ομορφιά της φύσης του νησιού, στοι-
χείο συγκριτικού πλεονεκτήματος, αχρηστεύεται. 

Και κάτι άλλο πάλι: Η Πάρος που έθρεψε τον 
πληθυσμό της σε δύσκολες ώρες, μπορεί εκ νέου 
να χρειαστεί μανιτάρια, χόρτα και σαλιγκάρια, 
αλλά δεν θα έχουμε, παρά μόνο άπειρα σπίτια, 
κλειστά 10 μήνες το χρόνο. Αυτά καλά είναι, αλλά 
δεν τρώγονται.

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Αναγγελία Γάμου
Ο Δακτυλάς Ιωάννης του Γεωργίου και της Φωτεινής Δακτυλά, που γεννήθηκε 

στην Αθήνα και κατοικεί στην Πάρο και η Καπούτσου Αναστασία του Ιωάννη και 
της Αικατερίνης Καπούτσου, που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στην Πάρο 
πρόκειται να παντρευτούν τον Οκτώβριο του 2010 στο Δημαρχείο της Πάρου.

Ευχαριστήρια
Ο ΑΜΕΣ Μαρπησσαϊκός ευχαριστεί τον καρδιολόγο του Κέντρου Υγείας Πάρου 

Αντρόνε Γκαμπριέλ για τις ιατρικές υπηρεσίες που προσέφερε εντελώς δωρεάν 
στο ποδοσφαιρικό τμήμα του συλλόγου. Επίσης, το κ. Ιωάννη Καβαδάτο για τη 
βοήθειά του κατά την εξέταση των ποδοσφαιριστών και το Σύλλογο «Οι Φίλοι του 
Δρυού», για την οικονομική βοήθεια προς τις ακαδημίες του ποδοσφαιρικού τμή-
ματος για την αγορά αθλητικού υλικού. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Αθλητικού Ομίλου Πάρου αισθάνεται την ανάγκη 
να ευχαριστήσει το φίλαθλο κοινό της ομάδας για την θερμή υποστήριξη του.

Το γεγονός ότι κάθε Σαββατοκύριακο το γήπεδο είναι γεμάτο κόσμο και ιδιαιτέ-
ρως μικρά παιδιά, είναι κάτι που μας χαροποιεί ιδιαίτερα και μας δίνει κουράγιο 
να συνεχίσουμε το πολύ δύσκολο έργο που έχουμε αναλάβει.

Η φετινή χρονιά, είναι από τις πιο επίπονες στην ιστορία του συλλόγου, για το 
λόγο αυτό παίρνουμε το θάρρος να σας ζητήσουμε να παραμείνετε κοντά στην 
ομάδα παρά τα τελευταία αρνητικά αποτελέσματα.

Να είστε σίγουροι ότι όλοι, διοίκηση, προπονητής και παίκτες, θα δώσουμε τον 
καλύτερό μας εαυτό για να έχουμε ξανά, θετικά αποτελέσματα.

Ερώτηση στη Βουλή για τους Νηπιαγωγούς ΕΑΕ

Να αποκατασταθεί
η αδικία σε βάρος τους

Την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος, σύμφωνα με το οποίο 
να συστήνονται οι θέσεις Σχολικών Συμβούλων Ειδικής Αγω-
γής και Εκπαίδευσης στην Προσχολική Εκπαίδευση, όπως 
προβλέπεται και από τον νόμο 3699/2008 και τη συνεπακό-
λουθη άρση της αδικίας, με σχετική νομοθετική ρύθμιση ώστε 
να συμπεριληφθούν και οι εκπαιδευτικοί ΠΕ του κλάδου των 
Νηπιαγωγών στους υποψηφίους για τις θέσεις Σχολικών Συμ-
βούλων ΕΑΕ στην Προσχολική Εκπαίδευση και Προϊσταμένων 
στα Κέντρα Διάγνωσης Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης 
(ΚΕ.Δ.Δ.Υ.), ζήτησε με ερώτησή της προς την υπουργό Παιδεί-
ας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων η βουλευτής Λάρι-
σας του ΣΥΡΙΖΑ Ηρώ Διώτη.

Η βουλευτής επεσήμανε ότι «από τις διατάξεις του 
Ν.3848/2010 δεν προβλέπεται υποψηφιότητα εκπαιδευτικών 
από τον κλάδο των Νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής τόσο για τις 
θέσεις Σχολικών Συμβούλων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευ-
σης (ΕΑΕ), όσο και για τις θέσεις προϊσταμένων στα ΚΕΔΔΥ» 
κι αυτό λόγω της μη έκδοσης του σχετικού ΠΔ που έχει ως 
αποτέλεσμα, αναίτια, οι εκπαιδευτικοί του κλάδου νηπιαγω-
γών Ε.Α. να εξαιρούνται από τις θέσεις των Σχολικών Συμ-
βούλων.

«Μολαταύτα» τόνισε, « σε κάποιες Περιφερειακές Διευθύν-
σεις Εκπαίδευσης έχουν προκηρυχθεί οι θέσεις των αναπλη-

ρωτών Προϊσταμένων, αποκλεί-
οντας τους νηπιαγωγούς ΕΑΕ με 
το αιτιολογικό ότι δεν πληρούν τα 
τυπικά προσόντα. Οι εκπαιδευτικοί 
της χώρας δεν πρέπει να λογίζο-
νται ως εργαζόμενοι δύο ταχυτή-
των και μάλιστα χωρίς δική τους 
ευθύνη», κατέληξε η βουλευτής.

Το υπουργείο Οικονομικών 
απαιτεί να μάθει ποιοί είναι 
οι υποψήφιοι 

Γιατί άραγε;
Ερωτήματα προκαλεί η απαίτηση 
του Υπουργού Οικονομικών, σύμ-
φωνα με την οποία, όσοι υπάλλη-
λοί του είναι υποψήφιοι στις εκλο-
γές να το γνωστοποιήσουν στην 
υπηρεσία τους. Αυτή η αξίωση της 
πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, 
δημιουργεί ερωτήματα ως προς τη 
σκοπιμότητά της, καθώς αφορά σε 
στοιχεία που σχετίζονται με την 
πολιτική των εργαζομένων. 

Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου

Ελληνικό Ινστιτούτο Διατροφής 
Ξεκινήστε τη μέρα
με πρωινό

Το πρωινό αποτελεί ίσως το σημαντικότερο 
γεύμα της ημέρας και αναπόσπαστο κομμάτι 
ενός σωστού και ισορροπημένου διαιτολογί-
ου, καθώς παρέχει στον οργανισμό την απαι-
τούμενη ενέργεια και τα βασικά θρεπτικά συ-
στατικά. 

Αποτελεί την πρώτη πηγή ενέργειας για τον 
οργανισμό, μετά την πολύωρη «νηστεία» που 
συνεπάγεται ο ύπνος. Το πρωινό πρέπει να 
καλύπτει το 25% των ημερήσιων ενεργειακών 
αναγκών του οργανισμού μας. 

Αυτή ακριβώς η ενέργεια πρέπει να προ-
έρχεται από μια ισορροπημένη σύνθεση του 
πρωινού: υδατάνθρακες από φρούτα και προ-
ϊόντα δημητριακών (π.χ. ψωμί ολικής, φρυ-
γανιές σικάλεως, δημητριακά πρωινού χωρίς 
ζάχαρη κ.λ.π.), πρωτεΐνες από γαλακτοκομι-
κά, αλλά και «καλά» λιπαρά από ξηρούς καρ-
πούς, ταχίνι, ελιές.

«Ένοχος»
ο βελονισμός

Δεκάδες άνθρωποι σε όλο τον κόσμο έχουν 
πεθάνει τα τελευταία 45 χρόνια, επειδή κακά εκ-
παιδευμένοι βελονιστές τοποθέτησαν λανθασμένα 
τις βελόνες στα σώματα των ασθενών, σύμφωνα 
με μια νέα μελέτη από τον κορυφαίο ειδικό της 
Βρετανίας στον τομέα της εναλλακτικής ιατρικής, 
Έτζαρντ Έρνστ. 

Μάλιστα προειδοποιεί ότι οι γνωστοί θάνατοι 
από βελονισμό μπορεί να μην είναι παρά «η κο-
ρυφή ενός μεγαλύτερου παγόβουνου».Ο βρετανός 
εναλλακτικός γιατρός ζητά να γίνει πιο αυστηρή 
και ολοκληρωμένη η εκπαίδευση των βελονιστών 
για να αποφευχθούν στο μέλλον τέτοια περι-
στατικά, τα οποία αφορούν κατά λάθος τρύπημα 
καρδιάς, πνευμόνων, αρτηριών, ήπατος ή νεύρων, 
καθώς επίσης αιμορραγίες και μολύνσεις που 
προέρχονται από την ελλιπή ή ανύπαρκτη απο-
στείρωση των βελονών. 

Η πιο συνηθισμένη αιτία θανάτου από βελονισμό 
είναι ο πνευμονοθώρακας, στον οποίο ο αέρας δι-
εισδύει ανάμεσα στις μεμβράνες που χωρίζουν 
τους πνεύμονες από τον θώρακα. Στις περισσό-
τερες περιπτώσεις οι γιατροί που διέγνωσαν τους 
θανάτους, απέδωσαν την αιτία με βεβαιότητα στο 
βελονισμό, αν και σε μερικές περιπτώσεις η αιτία 
ήταν λιγότερο ξεκάθαρη.



H ΚΕΠΠ στην Αθήνα
Την Κυριακή 24 Οκτωβρίου και ώρα 17μμ στην αίθου-
σα της στέγης παριανών συλλόγων, Χαλκοκονδύλη 37, 
ο υποψήφιος δήμαρχος Πάρου Μανώλης Γλέζος και 
η Κίνηση Ενεργών Πολιτών, οργανώνουν συνάντηση 
με τους Παριανούς της Αθήνας. Ομιλητής ο Μανώλης 
Γλέζος.

Πρόγραμμα 
ομιλιών
Βλαχογιάννη

Ο συνδυασμός «ΕΝΙΑΙΑ ΚΙΝΗ-
ΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ 
ΜΕΛΛΟΝ» ανακοινώνει το πρό-
γραμμα ομιλιών του υποψηφίου 
Δημάρχου Χρήστου Βλαχογιάννη. 
Την πρώτη του ομιλία ο κ. Βλαχο-
γιάννης θα την πραγματοποιήσει 
στο σχολείο Καμαρών την Πέ-
μπτη 28 Οκτωβρίου. Την Παρα-
σκευή 5 Νοεμβρίου ο κ. Βλαχο-
γιάννης θα κλείσει το πρόγραμμα 
των ομιλιών του με διπλή ομιλία 
στη Νάουσα και την Παροικιά. 
Αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ως 
εξής:

Πέμπτη 28 Οκτωβρίου ώρα 
20.00 Καμάρες: Σχολείο Καμα-
ρών

Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 
ώρα 19.00 Άσπρο Χωριό: Αίθου-
σα Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής ώρα 
20.00 Δρυός: Εστιατόριο Τριαντά-
φυλλου (πλατεία). 

Δευτέρα 1 Νοεμβρίου ώρα 
19.00 Πρόδρομος: Καφενείο του 
Παυλάκη, ώρα 20.00 Μάρμαρα: 
Πλατεία Καφενείων

Τρίτη 2 Νοεμβρίου Ώρα 20.00 
Αλυκή: Εστιατόριο Σκανδάλη

Τετάρτη 3 Νοεμβρίου ώρα 
19.00 Κώστος: Αίθουσα Ι.Ν. Αγί-
ου Αθανασίου, ώρα 20.00 Λεύ-
κες: Κοινοτικό Κατάστημα

Πέμπτη 4 Νοεμβρίου ώρα 
20.00 Μάρπησσα: Εστιατόριο 
«ΠΑΡΕΑ»,

Παρασκευή 5 Νοεμβρίου ώρα 
19.30 Νάουσα: Κεντρική πλατεία, 
Ώρα 20.30 Παροικία: Εκλογικό 
Κέντρο πλατεία Αλυγαριάς

Υποψήφιοι στον
«Οικολογικό Άνεμο»
Στο συνδυασμό «ΟΙ-
ΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΕ-
ΜΟΣ» με επικεφαλής 
τον Νικόλαο Χρυσό-
γελο, υποψήφιος Χω-
ρικός αντιπεριφερει-
άρχης στις Κυκλάδες 
είναι η κ. Χριστίνα 
Ευθυμιάτου-Καρυστιναίου Χαράλαμπος Κυκλάδες και 
υποψήφιοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι από την Πάρο 
οι: Αγγελίδου Άννα – Χριστίνα του Παντελή, Νικολαϊ-
δης Πέτρος του Νικολάου. 

Επίσκεψη Χ. Κόκκινου
σε Πάρο και Αντίπαρο

 
 Την Πάρο και την Αντίπαρο θα επισκεφθεί 23-24 

Οκτωβρίου, ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Χ. Κόκκι-
νος. 

Συγκεκριμένα, ο κ. Κόκκινος το Σάββατο το μεση-
μέρι θα επισκεφθεί την Νάουσα (καφενείο Αλιπρά-
ντης), στη συνέχεια στη 1.00 μ.μ. την Παροικία (περί-
πατος αγορά), το απόγευμα στις 15.30 θα επισκεφθεί 
τον Κώστο (καφενείο) και στις 16.00 τις Λεύκες (πο-
λιτιστικό κέντρο. Στις 6 το απόγευμα θα επισκεφθεί 
την Αντίπαρο (καφενείο Παρούσσος), επιστροφή 
στην Πάρο στις 8.00 και επίσκεψη στον Πρόδρομο 
(καφενεία), στα Μάρμαρα (καφενεία) και στη Μάρ-
πησσα (ζαχαροπλαστείο «Νικήτας»).

Την Κυριακή 24 Οκτωβρίου 09.00 θα επισκεφθεί την 
Αγκαιριά (Εκκλησιασμός Άγιος Γεώργιος) και στις 
10.00 την Αλυκή(περίπατος). 

Συνέχεια καταγγελιών για σκυλιά που κατασπαράζουν πρόβατα

Όλοι έχουμε ευθύνες
Σε συνέχεια της καταγγελίας κτηνοτρόφου από την Νάουσα για επιδρομή 

σκυλιών θα ήθελα να πω δυο λόγια με την ελπίδα ότι θα ρίξουν λίγο περισ-
σότερο φώς στις διάφορες πτυχές αυτού του σοβαρού ζητήματος.

Στις ιστορίες σκυλιών που δημιουργούν ζημίες σε ζώα κτηνοτροφίας 
εμπλέκονται 3  κεντρικοί ενδιαφερόμενοι:  οι κτηνοτρόφοι, οι ιδιοκτήτες 
σκυλιών και (στην περίπτωση όπου τα σκυλιά είναι αδέσποτα) οι Δήμοι, 
που είναι κατά το νόμο υπεύθυνοι  των αδέσποτων της επικράτειας τους.

Ως γνωστό στη χώρα μας οι Δήμοι και πιο γενικά η πολιτεία αδρανούν 
στο ρόλο τους που συμπεριλαμβάνει την καταγραφή και τον έλεγχο της 
αναπαραγωγής των αδέσποτων, αλλά και την σήμανση με μικροτσίπ των 
δεσποζώμενων σκυλιών. Όταν δεν υπάρχει ενεργή τοπική φιλοζωική, η 
κατάσταση μπορεί να ξεφύγει και να μπει στον γνωστό φαύλο κύκλο των 
ζημιών που ακολουθούνται από βίαιες θανατώσεις σκυλιών, οι οποίες στην 
σειρά τους ακολουθούνται από καταγγελίες, δημοσιεύματα και διεθνή 
εξευτελισμό του τόπου και της χώρας.        

Στην Πάρο όπου λειτουργεί πολύ ενεργή φιλοζωική που καταφέρνει να 
«επανα-στεγάσει»  από το 2003 σχεδόν όλα τα αδέσποτα σκυλιά που πέ-
φτουν στην αντίληψή της (περίπου 200 κάθε χρόνο!), μπορούμε να πούμε 
ότι δεν υπάρχουν πια αδέσποτα. Η φιλοζωική δεν έχει ενημερωθεί για κα-
νένα νέο αδέσποτο στην Νάουσα και μάλλον όλα τα σκυλιά που επιτέθηκαν 
στα ζώα του δυστυχή κτηνοτρόφου πρέπει να ήταν δεσποζώμενα.

Δυστυχώς οι ιδιοκτήτες σκυλιών είναι συχνά ακόμα ανώριμοι και ανεύ-
θυνοι. Πολύ σωστά σημειώσατε στην είδησή σας ότι μεγαλόσωμα σκυ-
λιά δεν νοείται να είναι εφόρου ζωής δεμένα. Η έλλειψη εξάσκησης και 
κοινωνικοποίησής τους δημιουργεί σοβαρά προβλήματα σωματικής και 
ψυχολογικής υγείας. Αλλά είναι άλλο τόσο αδιανόητο να αφήνονται με-
γαλόσωμα σκυλιά ελεύθερα, ειδικότερα όταν δεν είναι στειρωμένα. Δημι-
ουργούν «ερωτικές αγέλες» αρσενικών, ερεθισμένοι από ένα θηλυκό και 
μπορούν να συμπεριλαμβάνουν στα παιχνίδια τους τα απροστάτευτα ζώα 
κτηνοτροφίας που το πληρώνουν με τη ζωή τους και οι κτηνοτρόφοι με την 
τσέπη τους. Ο υπεύθυνος ιδιοκτήτης σκυλού έχει υποχρέωση να το στει-
ρώσει και να το περιορίσει στο κτήμα του, ειδικά όταν είναι μεγαλόσωμο. 
Και βεβαίως να του προσφέρει καθημερινή βόλτα κάτω από την επίβλεψη 
του. Επίσης είναι σαφέστατο ότι έχει αστική ευθύνη για κάθε είδους ζημιά 
που μπορεί να προκαλέσει, ακόμα περισσότερο όταν έχει εισέλθει σε ξένη 
ιδιοκτησία.

Σε ότι αφορά στους κτηνοτρόφους, η προστασία των προβάτων εξασφα-
λίζεται συνήθως σχεδόν παντού στον κόσμο από ποιμενικά εκπαιδευμένα 
σκυλιά. Δυστυχώς δεν υπάρχει στη χώρα μας ή τουλάχιστον στα νησιά μας, 
παράδοση για αυτήν την πρακτική. Δεν είναι όμως ώρα να την εισάγουμε; 
Τα ποιμενικά μπορούν επίσης να αντικαταστήσουν την άθλια και μεσαιω-
νική μέθοδο της «μπαστούρας» που σοκάρει τόσους επισκέπτες των του-
ριστικών νησιών μας!

Νικόλας Στεφάνου 
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Ιωάννης
Χανιώτης

 Το Επαρχείο τράκαρε στις μπάρες
Δεν πιστεύω να υπάρχει άνθρωπος στο νησί που 

να μην πληροφορήθηκε το ατύχημα που έγινε πριν 
λίγο καιρό στον Ξηρό ποταμό. Μια γυναίκα 40 ετών 
έχασε το χέρι της σε ατύχημα όταν το αυτοκίνητο 
που οδηγούσε έπεσε στην κοίτη του ποταμού.

Aν υπήρχαν μπάρες σε κείνο το σημείο, το ατύ-
χημα αυτό δεν θα ήταν τραγικό, θα ήταν απλά ένα 
συνηθισμένο τροχαίο ατύχημα. 

Συνήθως εμείς οι Έλληνες ασχολούμαστε με ένα 
πρόβλημα κατόπιν εορτής. Ο φρόνιμος άνθρωπος 
φροντίζει από πριν για να προλάβει τα ατυχήματα. 
Αξίζει όμως τον κόπο και επιβάλλεται να σχολιασθεί 
το θέμα για να τα ακούσει από τώρα ο επόμενος 
Δήμαρχος του νησιού και να φροντίσει να μπουν 
ορισμένα πράγματα στη θέση τους σε ο τι αφορά την 
ασφάλεια του οδικού δικτύου και ειδικά του επαρχι-
ακού. Βέβαια όλοι γνωρίζουμε ότι υπεύθυνο για το 
επαρχιακό δίκτυο είναι το Επαρχείο το οποίο με την 
εφαρμογή του Καλλικράτη θα καταργηθεί. Μεταξύ 
μας, ευτυχώς που καταργείται γιατί τα τελευταία 
χρόνια, παρόλο που οι οδηγοί οχημάτων όλων των 
κατηγοριών και ειδικά οι ταξιτζήδες παραπονιούνται 
για τις καρμανιόλες που υπάρχουν σε όλη την Πάρο, 
το Επαρχείο που έχει και την ευθύνη, ούτε που 
ασχολείται με το πρόβλημα. Ο Διοικητής της Αστυ-
νομίας σηκώνει τα χέρια όταν του θέτουν το ζήτημα, 
λέγοντας ότι οι προτάσεις του δεν εισακούονται.

Για να επανέλθουμε στο σημείο όπου συνέβη το 
ατύχημα, λίγα μέτρα πιο μακριά , υπάρχει μια στρο-
φή η οποία παρουσιάζει μια ιδιομορφία που αξίζει 
να αναφερθεί στο βιβλίο Γκίνες. Σε μια διαδρομή 
περίπου 50 μέτρων σε μια μεγάλη και απότομη 
στροφή, έχουν τοποθετηθεί μπάρες, Το περίεργο, 
οξύμωρο, αλλά και επικίνδυνο είναι ότι σε ένα ση-
μείο οι μπάρες διακόπτονται και υπάρχει ένα κενό 
δεκαπέντε μέτρων. Στο κενό αυτό σημείο έχουν 
τοποθετηθεί 6-7 κολωνάκια πλαστικά ανά δυο μέ-
τρα το καθένα. Αυτό το σημείο των 15 μέτρων είναι 
απροστάτευτο και ακριβώς εκεί έχουν γίνει αρκετά 
δυστυχήματα. Τέσσερα από τα κολωνάκια είναι σπα-
σμένα εδώ και πολύ καιρό από τρακαρίσματα αυτο-
κινήτων. Το ερώτημα είναι: Ποιος σοφός αποφάσι-
σε να διακοπούν οι μπάρες σε αυτό το σημείο και 
αντί αυτών να μπουν τα ψεύτικα κολωνάκια που δεν 
προστατεύουν καθόλου τα οχήματα από την πτώση 
στον ποταμό; Από τσιγγουνιά χρημάτων το έκαναν ή 
από τσιγγουνιά μυαλού;

Με τη σκέψη ενός απλού πολίτη θα ρωτούσα « 
Γιατί καλό μου Επαρχείο δεν μπαίνεις στον κόπο 
να ελέγχεις το οδικό δίκτυο, που είναι ευθύνη δική 
σου, με ένα αμαξάκι μια φορά το μήνα και να διορ-
θώνεις τα κακώς κείμενα; Και αν δεν έχεις χρόνο 
να το κάνεις αυτό γιατί δεν διαβάζεις τα άρθρα που 
γράφονται κατά καιρούς στον τύπο όπου αναφέ-
ρονται οι παραλήψεις του οδικού δικτύου; Για να 
κουμαντάρει κανείς ένα Επαρχείο ή μια υπηρεσία 
χρειάζεται ικανότητα στη διαχείριση που ένα από 
τα κύρια συστατικά της είναι ο έλεγχος, ειδικά όταν 
πρόκειται για θέματα που αφορούν στην ασφάλεια 
των πολιτών. Επαρχείο μου, πόσο κοστίζουν οι μπά-
ρες και πόσο κοστίζει η ζωή ενός μόνο ανθρώπου ή 
το χέρι της άτυχης γυναίκας;

Γιορτή Σποράς στην Πάρο

Τα βουνά
της Πάρου
μπορούν να
ξαναπρασινίσουν

Το Περιβαλλοντικό και Πολιτιστικό Πάρκο 
Πάρου, το Tao’s Center και το Κέντρο Φυ-
σικής Καλλιέργειας και σας προσκαλούν σε 
μία γιορτή αναδάσωσης - αναβλάστησης της 
γης της Πάρου με τη μέθοδο της Φυσικής 
Καλλιέργειας, το τετραήμερο 28-31 Οκτω-
βρίου 2010.

Η Φυσική Καλλιέργεια είναι μία μέθοδος αναβλά-
στησης της γης στην οποία δεν χρησιμοποιούνται λι-
πάσματα και φυτοφάρμακα, δεν γίνεται κατεργασία 
της γης, ούτε βοτάνισμα ή ζιζανιοκτονία. Ο βασικός 
στόχος του φυσικού καλλιεργητή είναι να δημιουρ-

γήσει γόνιμο έδα-
φος και τέλος να 
επιτύχει την οικο-
νομική του αυτάρ-
κεια. 

Η Γιορτή Σπο-
ράς περιλαμβά-
νει σεμινάρια και 
πρακτικά εργα-
στήρια, καθώς και 
σπορές στο Πάρκο 
Πάρου, αλλά και 
σε τοπικές αγροτι-
κές καλλιέργειες. 
Η συμμετοχή εί-
ναι δωρεάν, και οι 
εθελοντές για τη 
σπορά στο Πάρ-
κο ευπρόσδεκτοι. 

Μπορείτε να συμμετέχετε για 1 ή όλες τις ημέρες. 
Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, επι-

κοινωνήστε με την Έλενα Συμεωνίδου στο Κέντρο 
Tao’s στο τηλ. 22840 28882 ή με το Πάρκο Πάρου 
στο contact@parkoparos.gr.

Να είσαι καλά
εκεί που πας…

Η Πάρος και η Αντίπαρος αποχαιρέτησαν το περα-
σμένο Σάββατο τον Χρήστο Καραγιαννιώτη, που ανα-
παύεται τώρα στο αγαπημένο του νησί. Με λίγα λόγια, 
τα είπε όλα στον επικήδειο που εκφώνησε ο Νίκος 
Μαριάνος για τον συμπατριώτη τους, που έφυγε τόσο 
νέος .

«Είναι κάποιες μέρες που όλοι ευχόμαστε να μην εί-
χαν ξημερώσει. Μας αφήνουν άφωνους, αποσβολωμέ-
νους. Μια τέτοια ήταν και η χθεσινή. Σαν αστροπελέκι 
έπεσε η είδηση για το χαμό του Χρήστου. Παγώσαμε 
όλοι. Πως είναι δυνατό; Αναρωτηθήκαμε. Δεν μπορεί 
να είναι αλήθεια. Ένα κακόγουστο αστείο έκαμε κά-
ποιος. Μακάρι να ήταν αυτό. Έφυγες νωρίς Χρήστο μας. 
Δεν ήταν η ώρα σου ακόμα. Είχες πολλά να δώσεις και 
δεν τα πρόλαβες. Με την Αντίπαρο ήσουνα παθιασμέ-
νος. Έπιανες το μικρόφωνο και ξυπνούσες συνειδή-
σεις. Προκαλούσες αναστάτωση. Το πάθος σου τάραζε 

Για πού το ’βαλες Καραγιαννιώτη / μ’ ανοιχτά πανιά /
για ποια μακρινή πατρίδα / για ποια ξενιτιά…

τα νερά της γειτονιάς μας. Μας αφύπνιζες. Μας παρα-
κινούσες. Μας μάλωνες. Ήθελες να δώσεις και να δι-
αδώσεις. Να προβάλεις και να δικαιώσεις. Να κρίνεις, 
να επικρίνεις και να κατακρίνεις. Οξύς και οξύθυμος. 
Πληθωρικός. Ασταμάτητος, Ανυπότακτος. Ανυπάκουος. 
Ορμητικός και παρορμητικός. Χειμαρρώδης. Σαρωτι-
κός. Έφυγες νωρίς Χρηστό μας. Δεν ήταν η ώρα ακόμα. 
Είμαστε όλοι βέβαιοι ότι εκεί πάνω, το πρώτο πράγμα 
που θα κάμεις, είναι να στήσεις πάλι το σταθμό σου 
και να εκπέμψεις στα ουράνια ερτζιανά, στις γειτονιές 
των αγγέλων. Με την ελπίδα ότι θα σ΄ ακούμε. Με την 
ελπίδα ότι και από κει πάνω ακόμα, θα μπορούσες να 
συμβάλλεις να προσφέρεις και να διορθώσεις. Εμείς 
εδώ αισθανόμαστε ήδη το μεγάλο κενό. Θα συντονι-
ζόμαστε με την ελπίδα να ξανακούσουμε την ιδιαίτερη 
βραχνή φωνή σου να μας τραβάει απ το μανίκι. Θα μας 
λείψεις Χρήστο. Χρησταρα μας. Θα μας πάρει καιρό να 
το ξεπεράσουμε. Θα μας επηρεάζεις από κει πάνω για 
πολύ καιρό. Ας είναι το ταξίδι σου καλό. Περήφανος 
καβαλάρης με τέρμα τα γκάζια. Δεν έχεις φόβο εκεί 
πάνω. Τέρμα τα γκάζια και πίσω σου να ανεμίζει η ση-
μαία του Απόλλωνα. Ας αναπαυθεί η ψυχούλα σου στις 
ουράνιες αγκαλιές. Θα σε θυμόμαστε πάντα».

Συλλυπητήρια 
Συλλυπητήρια για τον αναπάντεχο χαμό του Χρή-

στου Καραγιαννιώτη, εκφράζοντας και τη βαθειά τους 
λύπη, έστειλαν οι βουλευτές Κυκλάδων Π. Ρήγας και 
Γ. Βρούτσης, ο Δήμαρχος Χρ. Βλαχογιάννης και το Δη-
μοτικό Συμβούλιο, η Έπαρχος Γρηγορία Πρωτολάτη, ο 
υποψήφιος Δήμαρχος Κώστας Ροκονίδας, ο υποψή-
φιος χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων Γιώργος 
Πουσαίος και οι υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβου-
λοι Πάρου – Αντιπάρου Χανιώτης Γιάννης, Φυρογένη 
Αντιπαριώτη Στέλλα και Τζανακόπουλος Παντελής, οι 
υποψήφιοι Περιφερειάρχες, Χαράλαμπος Κόκκινος και 
Νίκος Συρμαλένιος, ο υποψήφιος Δήμαρχος Αντιπάρου 
Νίκος Μαριάνος, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 
του 2ου Δημοτικού Σχολείου Παροικίας.

Παρατηρητής
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M O T O R S

συνέχεια σελ.1
Οι δήμοι χάνουν κάθε αυτοδιοικητικό 

χαρακτηριστικό που τους είχε απομείνει 
και μετατρέπονται σε όργανα κρατικής το-
πικής διοίκησης .

Η κυβέρνηση θα ασκεί εποπτεία και 
ασφυκτικό έλεγχο υλοποίησης της πο-
λιτικής της. Ακριβώς επειδή η πολιτική 
αυτή στρέφεται κατά των λαϊκών στρω-
μάτων αναζητά «συνενόχους» μέσα από 
την «αποκέντρωση», τη μεταφορά δεκά-
δων αρμοδιοτήτων, τη διάσπαση βασικών 
δράσεων του κράτους όπως η παιδεία, η 
υγεία, η πρόνοια και την ανάθεση αρμοδι-
οτήτων σε μη κυβερνητικές οργανώσεις. 
Παράλληλα δεν εξασφαλίζει τη μεταφο-
ρά πόρων για τις νέες δράσεις. Αντίθετα 
προβλέπει τεράστιες περικοπές χρημα-
τοδότησης, επισήμως της τάξης του 1,5 
δις ευρώ την επόμενη τριετία χωρίς να 
υπολογίσουμε τις φετινές περικοπές της 
τάξης του 10%. Η πρόβλεψη είναι να κα-
λυφθούν όλο και περισσότερες δαπάνες 
από τη τσέπη των πολιτών. 

Τα τοπικά ζητήματα έχουν θέση σ’ αυ-
τές τις εκλογές; Γιατί τελικά οι παριανές 
και οι παριανοί πρέπει να ψηφίσουν Δή-
μαρχο και δημοτικούς και τοπικούς συμ-
βούλους. Για ποιους λόγους να ψηφίσουν 
«Λαϊκή Συσπείρωση»; 

Ας εκτιμήσει ο καθένας πριν πάει στη 
κάλπη τι του λέμε εμείς και τι δεν του 
λένε οι άλλοι.. Γιατί σε τελευταία ανάλυ-
ση, μπορεί να μη ξεκινήσαμε την προε-
τοιμασία μας για τις εκλογές όσο νωρίς 
θα έπρεπε, όμως παρά τις αδυναμίες και 
ψηφοδέλτιο με ποιότητα που εκπροσωπεί 
όλα τα λαϊκά στρώματα και οριοθετεί τις 
συμμαχίες μας διαθέτουμε και συνεπείς 
και ειλικρινείς είμαστε, χωρίς να μπο-
ρεί να μας κατηγορήσει κανείς για ύπο-
πτες συναλλαγές με στόχο κομμάτι από 
τη πίτα της εξουσίας. Ακόμα διαθέτουμε 
προγραμματικές αρχές και αυτοδιοικητι-
κή εμπειρία που μπορούν να εγγυηθούν 
πραγματικό δημοτικό έργο, με τόλμη και 
φαντασία, χωρίς πολλά «θα» και ψεύτικα 

λόγια. Ξέρουμε την κα-
θημερινότητα, ξέρουμε 
τα προβλήματα, ξέρου-
με που «πονάει» το 
νησί μας. Είμαστε πε-
ρήφανοι για την απε-
ριόριστη εκτίμηση και 
εμπιστοσύνη του κό-
σμου που εισπράττου-
με καθημερινά, ανε-
ξάρτητα πως αυτό θα 
εκφραστεί στην κάλπη.

 Αυτό για μας είναι 
μέτρο αναγνώρισης 
της πραγματικής πολι-
τικής.

 Η μεγάλη πλειο-
ψηφία των παριανών 
γνωρίζει ότι δεν είμα-
στε εραστές της εξου-
σίας, αλλά των κοινω-
νικών αγώνων. Γνωρίζουν καλά ότι εμείς 
δεν λέμε «θα σας κάνουμε και θα σας 
δείξουμε», αλλά τους καλούμε όλοι μαζί 
να αγωνιστούμε ενεργοποιώντας τη λαϊ-
κή συμμετοχή και τον κοινωνικό έλεγχο, 
ώστε η ελπίδα να ξαναγεννηθεί. 

Θα έλεγε κάποιος αφού διαφωνείτε με 
τον «Καλλικράτη», τι περιθώρια έχετε αν 
εκλεγείτε δήμαρχος να παρεμβαίνετε στα 
δημοτικά πράγματα και να δίνετε λύσεις 
όπως εσείς θα θέλατε;

Ακριβώς επειδή η «Λαϊκή Συσπείρω-
ση» διαφωνεί, έχει μεγάλη σημασία η 
ενίσχυσή της. Επειδή διαφωνούμε, έχου-
με τη δυνατότητα να βάζουμε εμπόδια 
στην εφαρμογή μιας πολιτικής που θα 
αντιστρατεύεται τα συμφέροντα του πα-
ριανού λαού, ώστε να επιφέρουμε με 
την πάλη μας έστω και ορισμένα περιο-
ρισμένης έκτασης φιλολαϊκά μέτρα σε 
τοπικό επίπεδο. Για παράδειγμα, εμείς θα 
καταργούσαμε τα τροφεία για τους βρε-
φονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς. 
Θα επιβάλαμε να γίνονται δεκτά όλα τα 
παιδιά των εργαζομένων χωρίς όρους και 
προϋποθέσεις. Θα παλεύαμε για ανέγερ-

ση νέων σταθμών με 
προσωπικό που θα 
είχε σταθερές εργασι-
ακές σχέσεις. 

Που εστιάζετε την 
κριτική σας στο σημε-
ρινό Δήμαρχο;

Αν κρίνουμε τη θη-
τεία του εδώ και τέσ-
σερα περίπου χρόνια 
θα λέγαμε χωρίς πε-
ριστροφές ότι η απο-
τίμηση του έργου του 
είναι αρνητική.

• Δεν υπήρξε κα-
νένας σχεδιασμός ή 
προγραμματισμός με 
αποτέλεσμα μια σειρά 
από παλιά προβλήμα-
τα, να οδηγούνται σε 
αδιέξοδο ή να δυσκο-

λεύει η λύση τους και να εμφανίζονται 
καινούργια.

Αεροδρόμιο, εμπορικό λιμάνι, υγεία, 
κυκλοφοριακό, πολεοδομικό Παροικιάς, 
ασφάλεια πεζών, διαχείριση υδάτινων πό-
ρων, αποχετεύσεις δημ. Διαμερισμάτων, 
αλιευτικά καταφύγια και πάει λέγοντας 
έχουν μπεί στην κατάψυξη.

•  Η διαχείριση της καθημερινότητας 
πήγε πίσω από αυτό που κατακτήθηκε 
εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η Πάρος 
κατά γενική ομολογία ήταν βρώμικη, το 
οδικό δίκτυο κακά συντηρημένο κ.λπ. Η 
εικόνα του νησιού στη βασική πύλη ει-
σόδου που είναι το λιμάνι κάκιστη, αφού 
ήταν ασυντήρητο και εγκαταλελειμμένο. Η 
αυθαιρεσία οποιουδήποτε δεδομένη και ο 
Δήμος ανύπαρκτος.

• Τέλος, αδιαφάνεια στις αποφάσεις, 
περιφρόνηση των πολιτών, παλαιοκομ-
ματική νοοτροπία εξυπηρέτησης «ημε-
τέρων», ρουσφετολογία, εκβιασμοί συ-
νειδήσεων, ψεύτικες υποσχέσεις για 
εργασιακή αποκατάσταση.

Αν προσθέσει κανείς ότι βλέπει την 
εικόνα μιας «γερασμένης» δημοτικής 

αρχής ,που δεν έχει τα κουράγια να συ-
νεχίσει και μια σειρά σύμβουλοι της πε-
ρίμεναν να τελειώσει η τετραετία, είναι να 
απορεί τι θέλει να υπηρετήσει και πώς. 

Δεν έχουμε βέβαια αυταπάτες. Ο Χρ. 
Βλαχογιάννης έχει λάβει χρίσμα από το 
ΠΑΣΟΚ και είναι ο «εκλεκτός» να περπα-
τήσει τον «Καλλικράτη» στην Πάρο. Φαί-
νεται ότι κάποιοι έχουν βάλει τα δικά τους 
στοιχήματα. Αυτά κάνουν ακόμα πιο επι-
κίνδυνη μια νέα θητεία, γιατί ο τόπος δεν 
έχει ανάγκη από υπηρέτες της κεντρικής 
εξουσίας, θέλει υπηρέτες των συμφερό-
ντων του. Πρέπει και εμείς να βάλουμε το 
δικό μας στοίχημα και μην επιτρέψουμε 
τον εμπαιγμό μας. 

Ποια είναι η άποψη σας για τη κυρία 
Πρωτολάτη;

Είναι μέλος του κυβερνητικού κόμμα-
τος, εκφραστής της πολιτικής του, στέ-
λεχός του στην Νομαρχιακή Αυτοδιοί-
κηση. Διεκδικεί την ψήφο των παριανών 
για να υπηρετήσει καλύτερα από τον Χρ. 
Βλαχογιάννη τον «Καλλικράτη», κατά τα 
λεγόμενά της. Ο απολογισμός του έργου 
της στο επαρχείο, δεν αντικατοπτρίζει τη 
πραγματικότητα. Το δήθεν ανεξάρτητο 
του συνδυασμού της έχει στόχο τη πα-
ραπλάνηση του εκλογικού σώματος. Η 
«κοκορομαχία» κατά τη γνώμη μας έχει 
να κάνει με την καρέκλα της εξουσίας. 
Την επόμενη των εκλογών, αν εκλεγεί, η 
Γρηγορία Πρωτολάτη θα είναι πρόθυμη 
να υλοποιήσει την κυβερνητική πολιτική 
αφού δεν την καταδικάζει. 

 Εμείς προειδοποιούμε ότι αυτή η πολι-
τική θα είναι οδυνηρή.

Να για πόσους λόγους οι παριανές και 
οι παριανοί πρέπει να καταψηφίσουν τους 
δήθεν ανεξάρτητους και τους συμμάχους 
τους και να ψηφίσουν «Λαϊκή Συσπείρω-
ση»

Γιατί εμείς είμαστε «εξαρτημένοι» από 
τη πολιτική μας δέσμευση απέναντι στον 
παριανό λαό.

Δώστε δύναμη στη δύναμή σας
Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου - Κώστας Ροκονίδας

ΣΤΕΙΛΤΕ ΟΣΟυΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟυΣ ΣυΜΒΟυΛΟυΣ ΤΗΣ «ΛΑϊΚΗΣ ΣυΣΠΕΙΡωΣΗΣ» ΣΤΟ ΔΗΜΟ

Ο κ. Βλαχογιάννης, τάχθηκε κατά της υπο-
σχεσιολογίας και αποδοκίμασε τη νοο-
τροπία του «όλα γίνονται», το διαχωρισμό 
τοπικιστικού χαρακτήρα και τις «ανίερες 
συμμαχίες».  Εμείς, είπε, είμαστε προση-
λωμένοι στους στόχους μας και συνεπείς 
στις προγραμματικές μας θέσεις. 
Πετύχαμε να μην χρεώσουμε το Δήμο και να 
ανταποκρινόμαστε στις υποχρεώσεις μας και 

έτσι θα συνεχίσουμε, με στό-
χο να υλοποιήσουμε τα έργα 
που ήδη έχουμε προγραμ-
ματίσει όπως: Αεροδρόμιο, 
Εμπορικό λιμάνι, Πολιτιστικό 
Κέντρο, Αγροκήπιο, Νοσοκο-
μείο, ΓΠΣ (που είναι σε φάση 
ολοκλήρωσης), 2ο Περιφε-
ρειακό κ.λπ. Αυτή την τετρα-

ετία πρέπει να γίνουν τα μεγάλα έργα και δε-
σμευόμαστε γι’ αυτό, είπε ο κ. Βλαχογιάννης, 
γιατί είμαστε ως συνδυασμός, ο καλύτερος 
σε όλους τους τομείς, με μεγαλύτερη γνώση 
και εμπειρία. 
Ο κ. Βλαχογιάννης τόνισε ότι δεν υπέκυψε 
σε εκβιασμούς, ότι αισθάνεται καλά που δεν 
ήρθε σε συναλλαγή με κανέναν και δεν έταξε 

«καρέκλες» σε κανέναν. Αισθάνεται καλά για 
τη συνεργασία του με ανθρώπους από άλλες 
παρατάξεις, με τους οποίους μέσα από την 
πορεία χρόνων διαπιστώθηκε ότι μπορούν να 
προχωρήσουν μαζί και επέκρινε τα σχήμα-
τα που «έως χτες διαφωνούσαν και σήμερα 
συμφώνησαν…».  Τα σχήματα αυτά, είπε, δεν 
μπορούν να διαχειριστούν την τύχη του νη-
σιού και επιπλέον, είναι επικίνδυνα και τόνισε 
ότι ο συνδυασμός «Ενιαία Κίνηση Πολιτών 
– Ενότητα για το Μέλλον», μπορεί ν’ ανταπο-
κριθεί με επάρκεια σε έναν Δήμο Κυβερνείο, 
όπως τον θέλει ο «»Καλλικράτης». Για τους 
άλλους δύο συνδυασμούς με επικεφαλής 
τους κ.κ. Ροκονίδα και Γλέζο, ο κ. Βλαχογιάν-
νης εξέφρασε την εκτίμησή του στο πρόσωπό 
τους, λέγοντας ότι θα πρέπει να συμμετέχουν 

στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο.
Κλείνοντας την ομιλία του τόνισε: Είμαστε 
πλήρης αριθμητικά και ποιοτικά. Ο συνδυα-
σμός μας συνδυάζει τη γνώση και την εμπει-
ρία των παλαιών με την όρεξη των νέων. Είναι 
ένας συνδυασμός που εγγυάται τη νίκη και 
την κάλυψη των αναγκών μετεκλογικά. Ζή-
τησε συγγνώμη από όσους δεν συμπεριελή-
φθησαν στο ψηφοδέλτιο, ευχαρίστησε τους 
δημοτικούς συμβούλους που δεν μετέχουν 
μεν στο συνδυασμό, αλλά τον στηρίζουν και 
σημείωσε: Είμαστε 41 υποψήφιοι δημοτικοί 
σύμβουλοι, 31 τοπικοί σύμβουλοι, μεταξύ των 
οποίων, 20 γυναίκες, πολύ περισσότερες από 
όσες απαιτεί ο νόμος και 33 νέοι που μετέ-
χουν για πρώτη φορά. Εμείς, είπε, μπορούμε 
να πάμε την Πάρο ψηλότερα!

Χρ. Βλαχογιάννης

"Δεν είναι ώρα
για πειραματισμούς"
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ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΑΡΟΥ 

Ροκονίδας Κωνσταντίνος
του Αντωνίου (Υποψήφιος Δήμαρχος)

Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι
Αποστολοπούλου Βασιλική 
του Κωνσταντίνου 
Αποστόλου-Λαζαρίδου Ελένη
του Κωνσταντίνου 
Γκίκας Αναστάσioς του Ιωάννου 
Γκίκας Νέστωρ του Ιωάννου 
Δενδρινός Νικόλαος του Ιωάννου 
Ζουμής Παντελεήμων του Φραγκίσκου 
Καλακώνας Εμμανουήλ του Γεωργίου 
Καλακώνας Μένεγος του Αντωνίου 
Καλλέργης Παναγιώτης του Μιλτιάδη 
Καπούτσου Παρασκευή του Ιάκωβου 
Κονταράτος Κωνσταντίνος του Εμμανουήλ 
Κρητικού Βιολέτα του Παναή 
Λατσος Ιωάννης του Αναργύρου 
Μανούσου Δροσιά του Στυλιανού 
Μαρκοπούλου- Τουμάση Άρτεμις του Σίμου 
Μαύρης Ευθύμιος του Αντωνίου 
Νταλας Ιωάννης του Αθανασίου 
Παπαγεωργίου Ιωάννα του Γεωργίου 
Πάσχος Γεώργιος του Δημητρίου 
Πατέλη Νικολέτα του Παρασκευά 
Παυλάκης Γεώργιος του Δαμιανού 
Πουλόπουλου Ανδριάνα του Παναγιώτη 
Ροκονίδα Ηλέκτρα του Κωνσταντίνου 
Τοτομη Ελένη του Σπυρίδωνα 
Τσιγώνιας Ηλίας του Νικολάου 
Τσιγώνιας Νικόλαος του Αλέξανδρου 
Φραντζής Νικόλαος του Ανδρέα 
Χουλιάρα Σμαράγδα του Σωτηρίου 
Χουλιάρας Σωτήρης του Βασιλείου 
Δημοτική Κοινότητα Παροικίας 
Καλαλές Μιχαήλ του Παναγιώτη 
Περιβόλας Δημήτριος του Ευαγγέλου 
Πουλόπουλου Αλεξάνδρα του Αντωνίου 
Τοπική Κοινότητα Κώστου
Ρούσσος Ιωάννης του Χρήστου 
Τοπική Κοινότητα Μάρπησσας 
Φραντζής Χρήστος του Ανδρέα 

Γλέζος Εμμανουήλ του Νικολάου (Υποψ. Δήμαρχος)

Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι
Βαθρακοκοίλης Δημήτριος του Γεωργίου 
Βαρελά Βασιλική του Αντωνίου 
Βιτζηλαίος Ιωάννης του Νικολάου 
Γρηγοράσκου Φιλία του Ελευθερίου 
Δραγάτης Ευάγγελος του Στυλιανού 
Ζάρναρης Ευάγγελος του Κωνσταντίνου 
Θαλασσινός Ιωάννης του Μιχαήλ 
Ισιγώνης Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου 
Καστρουνής Σωτήριος του Φωτίου 
Κατσαρός Ιωάννης του Ευαγγέλου 
Κούτλα Ασημίνα του Κωνσταντίνου 
Κρώνης Ανδρέας του Κωνσταντίνου 
Λιούρας Δημήτριος του Κωνσταντίνου 
Μανούσος Στυλιανός του Λυκούργου 
Μπαρμπαρίγου Ελευθερία του Φραγκίσκου 
Νικολαϊδης Πέτρος του Νίκου 
Παπανικολάου Γεώργιος του Δημητρίου 
Περράκη Παρασκευή του Ιακώβου 
Πουλίου Μαρία του Σωκράτη 
Ρούσσος Κωνσταντίνος του Γεωργίου 
Σάμιος Ανδρέας του Κωνσταντίνου 
Σκανδάλης Ματθαίος του Γεωργίου 
Στυλιανού Πηνελόπη του Δημητρίου 
Τζανετάκη- Ισιγώνη Όλγα Μαρία του Παναγιώτη 
Τσιγώνιας Νικόλαος του Δημητρίου 
Φερεντίνου Αμαλία του Χριστοφόρου 
Φραντζής Χαράλαμπος του Ανδρέα 
Δημοτική Κοινότητα Νάουσας
Βελέντζας Σταμάτιος του Νικολάου 
Παπανικολάου Δημήτριος του Γεωργίου 
Χαμηλοθώρη Μαρία του Ιωάννου 
Δημοτική Κοινότητα Παροικίας
Αϊβαζιάν Δημήτριος-Αναστάσιος του Αβεδίς 
Καστρουνή Ζαμπούλα του Φωτίου 
Φερεντίνου Στυλιανή του Χριστοφόρου 
Τοπική Κοινότητα Αγκαιριάς
Αγγελάκου Αγγελική του Θρασύβουλου 
Τοπική Κοινότητα Αρχιλόχου
Πετροπούλου Άννα του Νικολάου 
Τσιγώνιας Γεώργιος του Νικολάου 
Τοπικής Κοινότητα Μάρπησσας
Αφεντάκη Στυλιανή του Βασιλείου 
Κανάκης Νικόλαος του Γεωργίου 
Λουρίδης Στυλιανός του Ιωάννη 
Φραντζή Ανδριανή του Κωνσταντίνου

ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΕΝΙΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΛΑΪΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

ΠΑΡΟΥ

«ΕΝΙΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ»

Βλαχογιάννης Χρήστος
του Γεωργίου
(Υποψήφιος Δήμαρχος)

Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι
Αλμπαγλή Ντόρα του Ιακώβου
Αντιπαριώτης Δημήτριος
του Ευστρατίου 
Αποστολόπουλος Παναγιώτης του Δημητρίου 
Αρκάς Αντώνιος του Ζέππου 
Βελέντζας Φραγκίσκος του Φραγκίσκου 
Γαβαλάς Στέφανος του Χρήστου 
Δραγάτης Γεώργιος του Στυλιανού 
Κάγκανη – Κορτιάνου Άννα του Νικολάου 
Καλακώνας Σπυρίδων του Αναστασίου 
Καρπάθιος Γεώργιος του Γρηγορίου 
Καταπόδης Θεοφάνης του Ιωάννη 
Κονδύλης Παναγιώτης του Ιωάννη 
Κοντός Λουίζος – Παντελεήμων του Νικολάου 
Κουζούμης Ιωάννης του Χρήστου 
Κουτσουράκης Παναγιώτης του Χρήστου 
Κρητικός Νικόλαος του Εμμανουήλ 
Κωβαίος Μάρκος του Ιωάννη 
Λουκής Γεώργιος του Δημητρίου 
Μαλαματένιος Νικόλαος του Βατίστα 
Μοστράτος Χρήστος του Νικολάου 
Οικονόμου Θεόδωρος (Διον) του Σταύρου 
Παντελαίος Χρυσόστομος του Αντωνίου 
Ραγκούσης Νικόλαος του Αντωνίου 
Ρούσσος Ζαχαρίας του Αναστασίου 
Ρούσσος Παντελής του Μάρκου 
Σκαραμαγκά Βασιλική του Γεωργίου 
Σουλαντίκας Ιωάννης του Αναστασίου 
Τζανακόπουλος Γεώργιος του Χρήστου 
Τζιάτζιος Κωνσταντίνος του Λεωνίδα 
Τριανταφύλλου – Κυδωνιέως Μαρία του Δημητρίου 
Τριβυζά – Φραντζή Μαρία του Γρηγορίου 
Τσουνάκη – Τριπολιτσιώτη Μαρία του Πέτρου 
Τσουνάκης Χρήστος του Γεωργίου 
Φραγκούλη Μαρουσώ του Ιωάννη 
Φραγκούλης Στυλιανός του Γεωργίου 
Φωκιανού Χριστίνα του Σπυρίδωνα 
Χανιώτη Μαρία του Κων/νου 
Χάρος Στυλιανός του Ευθυμίου 
Χασούρης Κωνσταντίνος του Ιακώβου 
Χατζόπουλος Ηρακλής του Ιωάννη 
Χριστόφορος Ιωάννης του Χρήστου 

Δημοτική Κοινότητα Νάουσας 
Αλιφιέρης Χρήστος του Κων/νου 
Αρκουλής Ηλίας του Ιωάννη 
Κορδονέλη Μαρία του Παρασκευά 
Μιχαλακόπουλος Νικόλαος του Παναγιώτη 
Μπαρμπαρίγος Γεώργιος (Παπαδάκης) του Ευάγγελου 
Πολυκανδριώτη Άννα του Λουκά
Δημοτική Κοινότητα Παροικίας 
Καλακώνας Μηνάς του Παντελή 
Μπιζά Κυριακή του Δημητρίου 
Πατέλη Αικατερίνη του Κωνσταντίνου 
Πιερτζοβάνης Αντώνιος του Κωνσταντίνου 
Τσαντάνης Δημήτριος του Γεωργίου 
Φλώκος Ξενοφών του Κωνσταντίνου 
Τοπική Κοινότητα Αγκαιριάς 
Δεσύλλα Δέσποινα του Θωμά 
Κουταλίδης Ανδρέας του Εμμανουήλ 
Σκανδάλης Ιάκωβος του Νικολάου 
Τσαντουλή Μαρία του Γεωργίου 
Τοπική Κοινότητα Αρχιλόχου 
Καβάλη Σπυριδούλα του Ιάκωβου 
Παντελαίος Δημήτριος του Γεωργίου 
Ρούσσος Γεώργιος του Βατίστα 
Σιφάκης Ιωάννης του Νικήτα
Τοπική Κοινότητα Κώστου 
Βλάχου Γεωργία του Κωνσταντίνου 
Λουκής Αναστάσιος του Κωνσταντίνου 
Μπάλλιος Αναστάσιος του Αντωνίου 
Ρούσσου Ειρήνη του Χρήστου
Τοπική Κοινότητα Λευκών 
Βιτζηλαίου Ελευθερία του Γεωργίου 
Καπούτσος Δημήτριος του Ιωάννη 
Παντελαίος Απόστολος του Νικολάου 
Ραγκούσης Ηλίας του Ιωάννη 
Τοπική Κοινότητα Μάρπησσας 
Αλιπράντη Στυλιανή του Εμμανουήλ 
Ραγκούσης Αντώνιος του Ιωάννη 
Τριβυζάς Βασίλειος του Γεωργίου 
Φυσιλάνης Στέφανος του Ευάγγελου

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΠΑΡΟΣ ΑΞΙΑ»

Γρηγορία Πρωτολάτη
(Υποψήφια Δήμαρχος)
 
Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι 
Ακάλεστος Ευριπίδης του Μιχαήλ 
Αλεξανδροπούλου Αρχοντική (Αρ-
χοντούλα)
του Χρήστου 
Αρκάς Σταμάτιος του Αντωνίου 
Βακιρτζής Κωνσταντίνος του Απόστολου 
Βασιλειόπουλος Ιωάννης του Μιχαήλ 
Δεκαριστός Γεώργιος του Ευάγγελου 
Δημάκης Νικόλαος του Ιωάννη 
Δραγάζη Μαρίνα του Εμμανουήλ 
Δρακάκη Ελισάβετ του Δημητρίου 
Καβάλη – Μπιζά Μαρία (Λουίζα) του Γεωργίου 
Καλακώνα Βασιλική του Μένεγου 
Καρατζάς Γεώργιος – Αχιλλέας του Αχιλλέα 
Κεφαλά Μαγδαλινή του Εμμανουήλ 
Κορτιάνος Νικόλαος του Δημητρίου 
Κρητικός Πέτρος του Γεωργίου 
Κυριαζάνος Νικόλαος του Μιχαήλ 
Λεοντής Μικές του Δημητρίου 
Μαούνη Αναστασία του Σπυρίδωνος 
Μαρινόπουλος Αθανάσιος του Ανδρέα 
Μαύρης Δημήτριος του Λεωνίδα 
Μελανίτης Θεόδωρος του Γεωργίου 
Μιμάρου Αφροδίτη του Ιωάννη 
Μπαφίτης Γεώργιος του Στυλιανού 
Ξένος Γεώργιος του Αντωνίου 
Πατέλης Άγγελος του Σταύρου 
Πετρόπουλος Βαζαίος του Γεωργίου 
Πούλιος Γεώργιος του Ιωάννη 
Ραγκούσης Ιωάννης του Γεωργίου 
Ροδίτου Αγγελική του Βασιλείου 
Ρούσσος Ζαχαρίας (Κοντογιώργης) του Γεωργίου 
Σκαραμαγκάς Ευάγγελος του Μιχαήλ 
Σκιαδά Μοσχούλα του Δημητρίου
Σταθερός Αντώνιος του Ιωάννη
Στέλλα Αικατερίνη του Δημητρίου
Τριαντάφυλλος Ιωάννης του Πέτρου
Τσαντάνη Μαρία του Γεωργίου
Φραγκούλη Αλεξάνδρα του Νικολάου
Φυσιλάνης Θεόδωρος του Ευάγγελου
Χανιώτης Αντώνιος του Μιχαήλ
Χρυσάκης Θεόδωρος του χριστοφή

Τοπική Κοινότητα Αγκαιριάς
Ντούση Αργυρώ του Στεφάνου
Σκανδάλης Ματθαίος του Νικολάου
Σκιαδά Αικατερίνη του Μπενέτου 
Σκιαδάς Αντώνιος του Μιχαήλ
Τοπική Κοινότητα Αρχιλόχου
Αντιπαριώτη Μοσχούλα του Δομένεγου
Αντιπαριώτης Αντώνιος του Πέτρου
Τζανακόπουλος Αναστάσιος του Γεωργίου
Χριστόφορος Αναστάσιος του Δομένεγου
Τοπική Κοινότητα Κώστου
Μιχαλάτος Παναγιώτης του Αλέξανδρου
Ρούσσος Ιωάννης του Πέτρου
Δημοτική Κοινοτητα Λευκών
Δεσύλλα Καλυψώ του Δημητρίου
Κυδωνιέως Μαρίνα του Γεωργίου
Λαμπράκης Ζαχαρίας του ελευθερίου
Ραγκούσης Ιωάννης του Αθανασίου
Τοπική Κοινότητα Μάρπησσας
Κρητικός Νικόλαος του Αντωνίου
Μελανίτου Ανδριανή του Αντωνίου
Παντελαίος Πέτρος του Κωνσταντίνου
Περράκης Παναγιώτης του Ιωάννη
Δημοτική Κοινότητα Νάουσας
Αλιπράντη Μαρουσώ του Πέτρου
Αρκουλής Αθανάσιος του Ιωάννη
Ζουμή Ιωάννα του Γεωργίου
Σαραντινός Χριστόδουλος (Λάκης) του Αντωνίου
Ταντάνη Αικατερίνη του Λογγινου
Τριπολιτσιώτης Στυλιανός του Ιωάννη
Δημοτική Κοινότητα Παροικίας 
Αναγνωστοπούλου-Πρωτολάτη Άννα του Ιάκωβου
Βιώνης Στυλιανός του Κωνσταντίνου
Κυδωνιεύς Ευθύμιος του Μιχαήλ
Μουλά Μαριάνθη του Άγγελου
Πάσσου γεωργία του Κωνσταντίνου
Τσαντάνης Φραγκίσκος του Εμμανουήλ
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πορεία του τόπου, η επίλυση των τοπι-
κών προβληµάτων, ο πολιτισµός και η
ευηµερία των δηµοτών επηρεάζεται κα-
θοριστικά από πολιτικές επιλογές και
αποφάσεις που λαµβάνονται τοπικά, στο
∆ήµο. 
Αυτό δεν σηµαίνει ότι τα προβλήµατα

είναι «ουδέτερα», ότι πλήττουν όλους το
ίδιο ή ότι οι λύσεις που επιλέγονται ευνο-
ούν το ίδιο όλους (ότι, δηλαδή, είναι «ου-
δέτερες»), όπως προσπαθούν να µας
πείσουν πολλοί, οι οποίοι αποστασιοποι-
ηµένοι από τα προβλήµατα που οι ίδιοι µε
την πολιτική τους δηµιούργησαν, θέλουν
να εγκλωβίσουν τους πολίτες στη λογική
του κυρίαρχου συστήµατος ωθώντας µας
σε µια απολιτική στάση και συµπερι-
φορά. Τα προβλήµατα είναι αποτέλεσµα
πολιτικών και επιλογών που εφαρµόστη-
καν. Οφείλονται σε αποφάσεις που ελή-
φθησαν, σε καθυστερήσεις, αδράνειες
και παραλήψεις του παρελθόντος, σε επι-
κράτηση σκοπιµοτήτων και κοινωνικοπο-
λιτικών δυνάµεων που έβαλαν το δικό
τους συµφέρον πάνω από το γενικότερο
κοινωνικό, οφείλονται σε αδυναµίες, σε
έλλειψη πρόβλεψης, διορατικότητας και
πολιτικής βούλησης. 

Με τις πιο πάνω παραδοχές, γίνεται φα-
νερό πως είναι αναγκαίο και σε επίπεδο
Τοπικής Αυτοδιοίκησης να συσπειρωθούν
όλες οι δυνάµεις που διαφωνούν µε την
πολιτική της κυβέρνησης και των συµµά-
χων της και αγωνίζονται για την ανα-
τροπή της αντιλαϊκής της πολιτικής. 

Πιστεύουµε ότι η παρέµβαση στην  Αυτο-
διοίκηση πρέπει να κινείται στους παρα-
κάτω άξονες:
1. Η  Αυτοδιοίκηση δεν είναι η προέκταση
του κρατικού µηχανισµού της κυβέρνησης
στην περιφέρεια ούτε πεδίο κοµµατικής
επιβολής ή αντιπαραθέσεων. Η Αυτοδιοί-
κηση είναι και λειτουργεί ως ένας λαϊκός
θεσµός στην υπηρεσία της κοινωνίας. Ορ-
γανώνεται δηµοκρατικά και µε την ουσια-
στική συµµετοχή των πολιτών, οι οποίοι
παίρνουν µέρος στα κέντρα λήψης απο-
φάσεων, διευρύνει τη ∆ηµοκρατία ανα-
δεικνύοντας ένα διαφορετικό µοντέλο
οργάνωσης και διοίκησης της κοινωνίας.
Είναι διεκδικητική και πρωτοστατεί στην
οργάνωση των αγώνων του λαού και της
αντίστασης των πολιτών σε αντιλαϊκά
µέτρα και µεθοδεύσεις της κυβέρνησης. 

2. Καταγγελία του «Καλλικράτη» ως διοι-
κητική µεταρρύθµιση στην υπηρεσία των
κυρίαρχων οικονοµικο-πολιτικών δυνά-
µεων και όχι στην υπηρεσία των λαϊκών
τάξεων και υπέρ της δηµοκρατίας.
3. Προώθηση συµµετοχικών διαδικασιών
µε επαναφορά των λαϊκών συνελεύσεων

που οι αποφάσεις τους θα έχουν αποφα-
σιστική και όχι µόνο γνωµοδοτική σηµα-
σία.
4. Ειδικότερα για τους νέους και τις νέες,
που µε τα βάρβαρα και απάνθρωπα
µέτρα της κυβέρνησης, καλούνται να
πληρώσουν το βαρύτερο τίµηµα, είναι
ανάγκη για την ίδια την κοινωνία και το
µέλλον της, να τους παραχωρηθεί εµπρά-
κτως χώρος για ενεργό ενασχόληση µε τα
κοινά και καθοριστική συµµετοχή τους
στη χάραξη της πορείας του νησιού και σ’
αυτό είµαστε αποφασισµένοι να συµβάλ-
λουµε µε όλες µας τις δυνάµεις. 
5. Εκφράζουµε την αντίθεσή µας στο ∆η-
µαρχοκεντρικό σύστηµα εξουσίας που κα-
θιστά την Αυτοδιοίκηση ετεροβαρή και
ακυρώνει τη δηµοκρατική λειτουργία της.
Ο περιορισµός των εξουσιών του ∆ηµάρ-
χου πρέπει να συνοδεύεται µε παράλληλη
ουσιαστική αναβάθµιση του ρόλου του
∆ηµοτικού Συµβουλίου, των Τοπικών
Συµβουλίων και της αποφασιστικής συµ-
µετοχής των πολιτών, που θα επιβεβαι-
ώνει στην πράξη την Αυτοδιοίκηση  ως
λαϊκό θεσµό.

6. Αποφασιστικές και όχι γνωµοδοτικές
αρµοδιότητες στα τοπικά Συµβούλια και
µεταφορά και διαχείριση οικονοµικών
πόρων για έργα αµιγώς τοπικής εµβέ-
λειας.
7. Προώθηση διεργασιών αµεσοδηµοκρα-
τικού χαρακτήρα συµπληρωµατικών της
αντιπροσωπευτικής δηµοκρατίας, ενάντια
στην ∆ηµαρχοκεντρική κυβερνητική πολι-
τική.
8. Επιδιώκεται η συµµετοχή και η συνερ-
γασία µε Κινήσεις Πολιτών, Συσπειρώσεις
κατοίκων µε επί µέρους θεµατικά ενδια-
φέροντα και όλων όσων µάχονται και
διεκδικούν ατοµικά ή µέσα από συλλογι-
κότητες µια δηµοκρατική και φιλολαϊκή
Αυτοδιοίκηση. 
9. Καθιέρωση µε πρωτοβουλία (και) των
τοπικών κοινωνιών δηµοψηφισµάτων για
µείζονα θέµατα δεσµευτικών για τη διοί-
κηση. 
10. Είµαστε αντίθετοι σε αντιλήψεις και
συµπεριφορές µιας απλής διαχείρισης της

Αυτοδιοίκησης αλλά και σε εκείνες τις
πρακτικές του πολιτικού µας συστήµατος
που περιορίζουν και υποβαθµίζουν τις
Αυτοδιοικητικές εκλογές σε τυπικές δια-
δικασίες όπου σε κοµµατικά παρασκήνια
απονέµεται το χρίσµα στους αρεστούς,
γίνεται το µοίρασµα των θέσεων και οι
συµφωνίες νοµής της εξουσίας. Σε τέ-
τοιες διαδικασίες συγκροτούνται µηχανι-
σµοί εξουσίας, κυριαρχούν οι κοµµατικοί
µηχανισµοί, αναπαράγεται το πολιτικό
προσωπικό, ενώ στους πολίτες επιφυ-
λάσσεται ο ρόλος του ψηφοφόρου και
του απλού θεατή των εξελίξεων, για τις
οποίες στο µεσοδιάστηµα αποφασίζουν οι
επαγγελµατίες της πολιτικής, µέχρι την
ώρα που οι πολίτες – ψηφοφόροι θα γί-
νουν και πάλι πολίτες για µια στιγµή ψη-
φίζοντας στις επόµενες εκλογές. 
11. Προώθηση πραγµατικά Αναπτυξιακού
Προγράµµατος µε στόχο την απαγκί-
στρωση  του ∆ήµου από τον ασφυκτικό
εναγκαλισµό του από τα µεγάλα τοπικά
και υπερτοπικά οικονοµικά συµφέροντα.

Με βάση τις πιο πάνω γενικές αναφορές
και παραδοχές προσκαλούµε όλους τους
συµπολίτες µας που διακατέχονται από
παρόµοιες σκέψεις και αγωνίες, τους
συµπολίτες που δε συµφωνούν ούτε «βο-
λεύονται» µε τις έτοιµες «λύσεις» που
τους σερβίρουν.
Τους ανθρώπους που αρνούνται να ακο-
λουθήσουν παλαιοκοµµατικές πρακτικές,
οι οποίες τους ακυρώνουν ως πολίτες και
τους καταδικάζουν στο ρόλο του νερο-
κουβαλητή για την ικανοποίηση προσω-
πικών φιλοδοξιών.
Να συναντηθούµε, να καταθέσουµε ιδέες
και προβληµατισµούς και µέσα από έναν
γόνιµο διάλογο να συνδιαµορφώσουµε
όρους και συνθήκες κοινωνικής και πολι-
τικής παρέµβασης στα δηµοτικά πράγ-
µατα του νησιού µας.

Είναι φανερό, είναι απλή λογική:
- Η λύση θα προέλθει από τη δραστηριό-
τητα και τη συµµετοχή των πολιτών της
Πάρου.
- Τα προβλήµατα της Πάρου  δεν µπο-
ρούν να τα λύσουν εκείνοι που τα δηµι-
ούργησαν.

Και επειδή η εµπειρία έχει δείξει ότι δεν
αρκούν τα ωραία λόγια, οι υποσχέσεις
και οι «δεσµεύσεις» που απλόχερα δίνον-
ται προεκλογικά, είναι ανάγκη να βρούµε
από κοινού τον τρόπο που όλα όσα συνο-
µολογήσουµε και συναποφασίσουµε δεν
θα πεταχτούν µετεκλογικά, όπως συνή-
θως συµβαίνει, στο καλάθι των αχρή-
στων, αλλά θα τηρηθούν υποχρεωτικά
από όλους όσους πρωτοστατήσουν και
συµµετάσχουν στην κοινής προσπάθεια.
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Γιώργος Δραγάτης
Υποψήφιος Δηµ. Σύµβουλος

ΕΝΙΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΕΝΙΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

Υποψήφιος ∆ήµαρχος Πάρου

Βλαχογιάννης Χρήστος

Μαζί µπορούµε

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ
Ανάπτυξη Ενότητα Δημιουργία

Ιωάννης Λεβεντάκης
του Εμμανουήλ
(Υποψήφιος Δήμαρχος)

Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι
Βιάζη Ελένη 
Βιάζη Εμμανουλία 
Γρίσπος Κωνσταντίνος
Καλαργυρού Αικατερίνη
Καπούτσος Παρασκευάς
Κουβαράς Παρασκευάς 
Μαριάνος Γεώργιος 
Μαριάνος Νικόλαος
Μαριάνου Γεωργία
Μαριάνου Φιλοθέη
Παλαιολόγος Κωνσταντίνος
Τριαντάφυλλος Αντώνιος
Τριαντάφυλλος Εμμανουήλ
Τριαντάφυλλος Παναγιώτης
Τριανταφύλλου Μάρκος
Φαρούπος Δημήτριος 
Φαρούπος Κωνσταντίνος
Φαρούπος Παναγιώτης
Φαρούπου Αναστασία

ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 

Μαριάνος Νικόλαος
του Γεωργίου 
(Υποψήφιος Δήμαρχος)

Υποψήφιοι Δημοτικοί
Σύμβουλοι
Βασιλόπουλος Ιωάννης του Κωνσταντίνου
Καπούτσου Ζαχαρώ του Ξενοφώντα
Καρανικόλα-Καλαργύρου Αλεξάνδρα του Σπυρίδωνος- 
Κων/νου 
Μαριάνος Πιπίνος του Πέτρου
Μαριάνου Κανδιώ (Κέη) του Νικολάου 
Μαρκάκη Αικατερίνη του Γεωργίου
Μωράκης Γεώργιος του Σπυρίδωνα
Παλαιολόγος Δαμιανός του Αλεξάνδρου
Πατέλης Αντώνιος του Δημητρίου
Πεκρίδου-Πατέλη Ελένη του Αναστασίου 
Ρούσσος Εμμανουήλ του Θεοδοσίου
Ρούσσος Θεοδόσιος του Ευστρατίου
Σκιαδάς Αβραάμ του Κωνσταντίνου
Σταθερός Νικόλαος του Βασιλείου
Τριαντάφυλλος Ιωάννης του Διονυσίου

ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΝΤΙΠΑΡΟ

Σφαλαγκάκος
Παναγιώτης του Γεωργίου
(Υποψήφιος Δήμαρχος)

Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι 
Αποκοτου Κατερίνα του Ανάργυρου
Γερμανόπουλος Βασίλειος του Δημητρίου 
Καμπάσης Σπυρίδων του Μηνά
Καστανιάς Δημήτριος του Αγαπητού
Κουτσουμπέκη Ισαβέλλα του Χρήστου
Κυριακοπούλου Βασιλική του Νικολάου 
Λουφα Μαρία του Χρήστου 
Παντελάκης Ιωάννης του Γεωργίου 
Σκούρτης Σωτήριος του Γρηγορίου 
Τσιμπίδης Σπυρίδων του Ευστράτιου 
Φαρούπος Νεκτάριος του Aντωνίου 
Φαρούπος Χρήστος του Λεωνίδα
Φιλολίας Ιωάννης του Γεωργίου
Van Spronsen Abraham Jacob του Willem 

Αφήνουμε το παρελθόν
Βαδίζουμε στο μέλλον

Ομιλία στους ετεροδημότες 
Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, στις 11 το πρωί, ο δήμαρχος Χρήστος 
Βλαχογιάννης θα μιλήσει στους ετεροδημότες της Αθήνας, στο ξε-
νοδοχείο ΑΚΡΟΠΟΛ (Πειραιώς 1, Πλατεία Ομονοίας). 

Ανοιχτή συζήτηση
Ο υποψήφιος περιφερειάρχης Ν. Αιγαίου «Πο-

λίτες Κόντρα στον Καιρό» Νίκος Συρμαλένιος και 
οι υποψήφιοι της περιφερειακής ενότητας Πάρου 
– Αντιπάρου Νίκος Ακάλεστος, Χρίστος Γεωργούσης και Σταματούλα Σαρρή, σας 
καλούν την Παρασκευή 22/10 και ώρα 8μμ στην αίθουσα του ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ στην Πα-
ροικιά σε ανοικτή εκδήλωση – συζήτηση με θέμα: «Περιφερειακές εκλογές – Καλ-
λικράτης – Βιώσιμη Ανάπτυξη».

Οι Παριανοί υποψήφιοι στην Περιφέρεια
Στο συνδυασμό «Νότιο Αιγαίο – Αρχιπέλαγος Δημιουργί-
ας» με επικεφαλής τον Γ. Μαχαιρίδη συμμετέχουν από την 
Πάρο: Τζανακόπουλος Παντελής απόστρατος αξιωματικός 
Π.Ν., Χανιώτης Ιωάννης συνταξιούχος τραπεζικός , Φυ-
ρογένη – Αντιπαριώτη Στέλλα Επιχειρηματίας. Υποψήφιος 

χωρικός αντιπεριφερειάρχης από τις Κυκλάδες είναι ο Γ. Πουσαίος.

Στο Συνδυασμό «Νέα Εποχή για τα Νησιά μας» με επικε-
φαλής τον Χ. Κόκκινο συμμετέχουν από την Πάρο: Κώστας 
Μπιζάς εκπαιδευτικός δημοτικός Σύμβουλος, Δημήτρης Πε-
τρόπουλος τουριστικός πράκτορας και η κ. Δώρα Σαρρή. Υπο-
ψήφιος χωρικός αντιπεριφερειάρχης από τις Κυκλάδες είναι 
ο Μ. Δαδάος.

Στο συνδυασμό «Λαϊκή Συσπείρωση» με επικεφαλής την Λίλα Καφα-
ντάρη συμμετέχουν από την Πάρο, η κ. Γκίκα Παρασκευή και ο κ. Φρα-
τζής Ανδρέας.

ΛΑΪΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

ΠΑΡΟΥ

Επιστολή Κουντρομιχάλη
«Με διέψευσε η πραγματικότητα» 

Την απόσυρση της υποψηφιότητάς του για το Δήμο της Πάρου, ανακοινώνει με επι-
στολή του ο τέως Λιμενάρχης Ηλ. Κουντρομιχάλης. Στην επιστολή επισημαίνεται ότι χω-
ρίς πιέσεις και με εντιμότητα προσπάθησε να πείσει νέους και ικανούς ανθρώπους να 
συστρατευθούν μαζί του. Η προσπάθειά του βρήκε ανταπόκριση από αρκετούς, όχι όμως 
από όσους απαιτούνται, για να συγκροτηθεί ένα πλήρες και δυναμικό ψηφοδέλτιο.

Σκοπός του, όπως επισημαίνει, ήταν η παρουσίαση ενός ψηφοδελτίου, με καινούργια 
πρόσωπα και νέους ανθρώπους με φρέσκιες ιδέες, που θα άλλαζε τα μέχρι σήμερα 
δεδομένα στο νησί. Η πραγματικότητα όμως τον διέψευσε, "το κατεστημένο κρατεί καλά, 
οι άνθρωποι είναι ευάλωτοι και χρειάζεται περισσότερη δύναμη, τόλμη και αποφασιστι-
κότητα για ν’ ανατραπεί".

Μετά από αυτή τη διαπίστωση και εφόσον η ποιοτική και αριθμητική πλήρωση ενός 
τέτοιου ψηφοδελτίου που οραματίστηκε δεν κατέστη δυνατή, αποφάσισε ν’ αποσυρθεί 
από τον προεκλογικό αγώνα.

Ο κ. Κουντρομιχάλης ευχαριστεί φίλους και συνεργάτες και εύχεται στους άλλους 
υποψηφίους Χρήστο Βλαχογιάννη, Γρηγορία Πρωτολάτη, Μανώλη Γλέζο και Κώστα Ρο-
κονίδα, έναν δίκαιο και πολιτισμένο αγώνα και ικανοποίηση των προσδοκιών τους. Καλεί 
δε τους πολίτες της Πάρου να ψηφίσουν αυτόν που θεωρούν καλύτερο για το μέλλον του 
νησιού.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΕΝΙΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ
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Αφημένα στην τύχη τους είναι τα αρχαία λατομεία 
Μαραθίου και Λάκκων στην Πάρο, ένα μνημείο μοναδι-
κής σπουδαιότητας, για την παγκόσμια πολιτιστική κλη-
ρονομιά. Ένα μνημείο, που αν αναδειχτεί θα προβάλει 
διεθνώς την Πάρο και θ’ ανοίξει άλλους ορίζοντες στη 
γενικότερη ανάπτυξη του νησιού. Έχει γίνει αξιόλογη 
και σημαντική δουλειά από τον Πολιτιστικό Σύλλογο 
«Αρχίλοχος» (συνέδριο «Παρία Λίθος», δημιουργία 
Ινστιτούτου Αρχαιολογίας Πάρου και Κυκλάδων). Έως 
σήμερα όμως τίποτε δεν προχώρησε. Το ιδιοκτησιακό 
καθεστώς μπλοκάρει κάθε προσπάθεια και μόνη αρμό-
δια για να το λύσει είναι η Πολιτεία (Υπουργείο Πολιτι-
σμού). Ο Δήμος δεν έχει ούτε την αρμοδιότητα, ούτε τα 
απαραίτητα κονδύλια, ώστε να προχωρήσει σε ανάπλα-
ση και ανάδειξη των αρχαίων Λατομείων. 

 Μέχρι να ενδιαφερθεί ουσιαστικά η Πολιτεία, μπο-
ρούμε με άμεσες και ήπιες επεμβάσεις, με λίγα χρή-
ματα, ν' αλλάξουμε την εικόνα και το τοπίο της περιο-
χής. Παράλληλα πρέπει να στοχεύσουμε στην οριστική 
ανάπλαση και αξιοποίηση των αρχαίων λατομείων με 
επεμβάσεις που χρειάζονται εξειδικευμένες μελέτες 
και αρκετά χρήματα. Προς αυτή την κατεύθυνση κατα-
θέτει στη ΦτΠ τις σκέψεις του ο αρχιτέκτονας Φάνης 
Καταπόδης. Όπως λέει, έχουμε χρέος να τ’ αναδείξου-
με, γιατί τα αρχαία λατομεία είναι ανεκτίμητο πολιτιστι-
κό κληροδότημα. Με την ανάδειξή τους διαφυλάσσου-

με για τα παιδιά μας ένα πολύτιμο πολιτιστικό θησαυρό 
και συγχρόνως κάνουμε την Πάρο γνωστή στον Ελλα-
δικό και παγκόσμιο χώρο.

Στο πρακτικό κομμάτι τώρα, προτείνει σε συνεννό-
ηση κατ’ αρχάς με την αρχαιολογική υπηρεσία και με 
τους ιδιοκτήτες, τον καθαρισμό όλης της περιοχής, το 
φωτισμό της (μελέτη για τον υπαίθριο χώρο ) και άλ-
λες μικροπαρεμβάσεις που απαιτούνται, ως ένα πρώτο 
στάδιο επιμέλειας και περιποίησης της ευρύτερης πε-
ριοχής. Οι επεμβάσεις αυτές, τουλάχιστον θα αλλάξουν 
τη σημερινή εικόνα . 

Προτείνει να διοργανωθεί μια συνάντηση Ελλήνων 
και ξένων γλυπτών με θέμα το «Παριανό Μάρμαρο 
Χθες και Σήμερα», η οποία εκτός από την ανταλλαγή 
απόψεων θα μπορούσε να αποτελέσει αρχή για τη δη-
μιουργία γλυπτών από Παριανό μάρμαρο.

Να προκηρυχτεί διεθνής διαγωνισμός ιδεών με 
θέμα: «Ανάπλαση και Αξιοποίηση των Αρχαίων Λα-
τομείων Μαραθίου και Λάκκων». Λόγω της σημασίας 
και της ιδιαιτερότητας του θέματος, ο διαγωνισμός θα 
προκαλέσει το ενδιαφέρον Ελλήνων και ξένων αρχιτε-
κτόνων. Όλες οι προτάσεις θ' αποτελέσουν υλικό για 
Αρχιτεκτονική έκθεση-forum στην Πάρο.

Όλα αυτά όμως προϋποθέτουν έντονη διεκδίκηση 
από τον Δήμο Πάρου προς την Πολιτεία (υπουργείο Πο-
λιτισμού), ώστε να δοθούν τα χρήματα για τις μελέτες 
και την επίλυση του ιδιοκτησιακού. Στόχος είναι ν' ανα-
κηρυχτούν τα αρχαία λατομεία σε Μνημείο Παγκόσμιας 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς και να τεθούν υπό την αιγίδα 
της Unesco. 

Μοναδικά στον κόσμο
Τα αρχαία λατομεία Μαραθίου και Λάκκων είναι τα 

μοναδικά στον κόσμο υπόγειας και ανοιχτής εξόρυξης 
μαρμάρου και σύμφωνα με τα συμπεράσματα από το Α’ 
Διεθνές Συνέδριο Πάρου και Κυκλάδων «Παρία Λίθος», 
αποτελούν κορυφαίο και σύνθετο μνημείο τέχνης, τε-
χνολογίας, γεωλογίας και οικονομικής ιστορίας μονα-
δικής σπουδαιότητας και ιδιαιτερότητας για την παγκό-
σμια πολιτιστική κληρονομιά. Από τα αρχαία λατομεία 
προέκυψε το σπανιότερο είδος μαρμάρου στον κόσμο, 
ο Λυχνίτης, από το οποίο παρήχθησαν αριστουργήματα 
όπως: η Αφροδίτη της Μήλου, η Νίκη της Σαμοθράκης, 
ο Ερμής του Πραξιτέλη, η ζωφόρος του Θησαυρού των 
Σιφνιών στους Δελφούς και πολλά άλλα.

Στα συμπεράσματα αναφέρεται επίσης, ότι τα λατο-
μεία είναι χαρακτηρισμένος αρχαιολογικός χώρος και 
πρέπει να τύχουν νομικής - αρχαιολογικής προστασίας 
πρώτου βαθμού. Η ζώνη Μαραθίου – Λάκκων αποτελεί 
σύνθετο έργο ανθρώπου και φύσης. Πρέπει ν’ αναλη-
φθούν προσπάθειες διαφύλαξής της (τοπίο, λατομεία, 
κτίρια) και μετατροπής της σε πολιτιστικό πάρκο, με 
αναστήλωση των κτιρίων στο Μαράθι, που αφού ανα-
παλαιωθούν (αποτελούν σημαντικό δείγμα βιομηχανι-
κής αρχιτεκτονικής του 19ου αιώνα), θ’ αποδοθούν για 
πολιτιστική και επιστημονική χρήση. 

Δύο σημαντικά βιβλία με χρήσιμες πληροφορίες 
για τα αρχαία λατομεία, είναι του Νίκου Χρ. Αλιπρά-
ντη «Το Πάριο μάρμαρο» και το βιβλίο “Παρία Λίθος”- 
Demetrius U, Scilardi .

Σκέψεις για την αξιοποίηση και προβολή των αρχαίων λατομείων Μαραθίου
και Λάκκων του αρχιτέκτονα Φάνη Καταπόδη

Πάρος: Ένας ανεκτίμητος
μαρμάρινος βράχος στο Αιγαίο

Στην Πάρο στέλεχος της WWF Ελλάς,

για απογραφή των υγροτόπων

Προστασία
και ανάδειξη

Στο νησί μας βρέθηκε για 3η φορά στέλεχος του 
WWF Ελλάς, με σκοπό την ολοκλήρωση της απογρα-
φής των υγροτόπων της Πάρου. Ο Νίκος Γεωργιάδης 
(WWF) ενημέρωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η εκπόνη-
ση αναλυτικής έκθεσης για τους υγρότοπους, κάτι που 
ζήτησε ο Δήμος και που θα περιλαμβάνει αναλυτικά 
στοιχεία γι’ αυτούς. Η έκθεση αυτή, θα προτείνει επί-
σης μια πρώτη δέσμη διαχειριστικών μέτρων για την 
προστασία και την ανάδειξη των υγρότοπων, κάτι που 

φαίνεται ότι θα χρειαστεί στο πλαίσιο όσων ζητούνται 
από το προς έγκριση ΓΠΣ Πάρου. 

Στην Πάρο έχουν απογραφεί 10 υγρότοποι, κάποιοι 
εκ των οποίων είναι αρκετά υποβαθμισμένοι, αλλά και 
κάποιοι που βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση.

Οι υγρότοποι είναι αναπόσπαστο κομμάτι της νησιω-
τική φύσης, “ανέκαθεν είχαν μέγιστη σημασία για τη 
γεωγραφική συνέχεια, την ποικιλία και τη συντήρηση 
της ζωής στα Ελληνικά νησιά. Οι υγρότοποι έχουν με-
γάλη αρδευτική και υδρευτική αξία και είναι από τα πιο 
σημαντικά στοιχεία στην προστασία των υδάτινων πό-
ρων. Επίσης, αποτελούν τις σημαντικότερες εστίες βι-
οποικιλότητας. Η προστασία τους είναι απαραίτητη για 
την ύπαρξη ποικίλων ειδών, μεταξύ των οποίων είναι 
φυσικά και τα αποδημητικά πουλιά". 

Η τουριστική προσφορά των υγροτόπων γίνεται όλο 
και πιο σημαντική. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει ένας 
ολοένα και αυξανόμενος αριθμός επισκεπτών που πα-
ρατηρούν την ορνιθοπανίδα, όπως για παράδειγμα στη 
Λέσβο, ενώ δεν θα πρέπει να παραβλεφθούν και τα 
οφέλη από την περιβαλλοντική εκπαίδευση (επισκέ-

ψεις από σχολεία, πανεπιστήμια κλπ.). Ανοίγεται λοιπόν 
μια καινούργια αγορά ήπιου τουρισμού για την Πάρο.

Στην Πάρο, υγρότοποι υπάρχουν στις περιοχές Δρυ-
ός, Χρυσή Ακτή, Μώλος, Σάντα Μαρία, Λάγγερη, Κο-
λυμπήθρες, Λιβάδια, Πούντα, Αλυκή καθώς και στην 
Αντίπαρο και στα γύρω νησάκια. 

Γνωστό είναι ότι το 1996 είχε παραδοθεί ένα είδος 
μελέτης των υγρότοπων, αλλά και άλλων βιότοπων της 
Πάρου, που είχε γίνει από τον κ. Διαμαντόπουλο με 
σκοπό μια οικιστική ανάπτυξη με σεβασμό στο φυσικό 
περιβάλλον του νησιού. Η μελέτη αυτή, δυστυχώς δε 
χρησιμοποιήθηκε.

Ελένη Γραμματικάκη
Πηγές: Δρ. Γιοχάνες Φουφόπουλος, βιολόγος-ερ-

πετολόγο (καταγωγή από Μώλο), Μάριος Φουρνάρης, 
ιδρυτής του Κέντρου Περίθαλψης & Προστασίας Άγρι-
ων Ζώων “Αλκυόνη”, Δρ. Νίκος Γεωργιάδης, δασολό-
γος, συνεργάτης WWF Ελλάς, Ιστοχώρος WWF Ελλάς: 
www.wwf.gr
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 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ      
 & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ   

ΑΛΥΚΗ, ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣ Α-
ΓΚΑΙΡΙΑ, πωλείται ανεγειρόμενη 
κατοικία 70τ.μ. Τηλ.: 6977362305.

ΑΘΗΝΑ – ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, πωλείται 
διαμέρισμα 80τ.μ. με αυτόνομη 
θέρμανση. Τηλ.: 6974930117, 
22840 21142. 

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

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, 

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. 

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.

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

ΚΑΡΑΒΟΣ (ΑΝΑΜΕΣΑ ΛΕΥΚΕΣ 
– ΚΩΣΤΟ), πωλείται οικόπεδο 
11.000τ.μ. εκτός οικισμού, θέα 

θάλασσα και βουνό, κτίζει 280τ.μ. 
μεγάλη πρόσοψη δρόμου κα-
τάλληλο 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.

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. 

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.

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.

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

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ - ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΚΑΜΠΟΣ, πωλείται αμφιθεα-
τρικό αγροτεμάχιο 30.000τ.μ, 
με πανοραμική θέα θά-
λασσα, άδεια δασαρχείου, 
κτίζει 400τ.μ, τιμή: 400.000€. 
ΜΕΣΙΤΙΚΟ "ΚΑΛΙΜΠΕ", ΜΕ-
ΛΟΣ Μ.Α.Σ, ΤΗΛ. 22840 61761. 
 
ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ - ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΑΠΑΝΤΗΜΑ, πωλείται αγροτε-
μάχιο 6.500τ.μ, με απεριόριστη 

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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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, ενοικιάζεται μονο-
κατοικία 79τ.μ. με κήπο 500τ.μ., 
5 δωμάτια, πλυσταριό και α-
ποθήκη, κεντρική θέρμανση, 
air-condition, τζάκι, μεγάλη 
βεράντα με όμορφη θέα. Τηλ.: 
6939394301.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται σπίτι με 
3 κρεβατοκάμαρες κοντά στην δι-
ασταύρωση Γκίκα. Κατάλληλο και 
για επαγγελματική χρήση. Τηλ.: 
22840 23606.

ΝΑΟΥΣΑ (ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΤΑ-
ΧΥΔΡΟΜΕΙΟ), ενοικιάζεται 
κατάστημα 90τ.μ. και 90τ.μ. 
υπόγειο με ασανσέρ. Τηλ.: 
6944719940. 

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, ενοικιά-
ζεται 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.

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

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. 

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 δια-
δικασίας. Βαφείο, μοντάρισμα, 
κατασκευή, τοποθέτηση. Τηλ.: 
6944412711. Κος Νίκος Κρητι-
κός.

 ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ     

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, απόφοιτος Πα-
νεπιστημίου Αθηνών, παραδίδει 
μαθήματα σε μαθητές Δημοτι-
κού, Γυμνασίου και Λυκείου. Τηλ.: 
22840 51685, 6938997409.

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, 
παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα 
Βιολογίας σε μαθητές Γυμνασίου 
και Λυκείου, καθώς και μαθή-
ματα Μαθηματικών, Φυσικής και 
Χημείας σε μαθητές Γυμνασίου. 
Τηλ.: 6980101798. 

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.

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.

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

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      

ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΗ MERCEDES, 
πωλείται αμεταχείριστη. Παιδι-
κό κρεβάτι με στρώμα, καναπές 
τριθέσιος μπαμπού, κουζινάκι 
ηλεκτρικό, πωλούνται όλα σε άρι-
στη κατάσταση. Τηλ.: 6939394301. 

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)

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
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Φίλες & φίλοι, συµπολίτες & συµπολίτισσες,

Μετά το πέρας της εκλογικής διαδικασίας, αισθάνο-
µαι την υποχρέωση να απευθυνθώ σε όλους εσάς 
που µε τιµήσατε µε την εµπιστοσύνη και την ψήφο σας. 
Θέλω να δηλώσω παρών και τώρα και πάντα σε όσα 

µπορώ να συνεισφέρω µε όλες µου τις δυνάµεις, τις 
γνώσεις και τις εµπειρίες µου, κοντά σε όσους 
επέλεξε ο Παριανός & Αντιπαριώτικος λαός να τον 
εκπροσωπήσουν.
Για µένα το νησί που ζω ήταν και θα είναι πάνω από 

συνδυασµούς και πολιτικές αποχρώσεις. Ο αριθµός 
των 1247 ψήφων απέδειξε ότι το νιώθετε.
Ο αγώνας για καθένα από εµάς που αγαπάµε τον 

τόπο που γεννηθήκαµε ή επιλέξαµε να ζούµε, είναι να 
αναζητούµε τρόπους να τον κάνουµε καλύτερο και δεν 
σταµατά την εποµένη των εκλογών.
Το δηλώνω και το πιστεύω.
Έχω χρέος απέναντι στην οικογένειά µου, στους 

φίλους µου αλλά και σε όλους τους συµπολίτες µου, 
είτε µε τίµησαν µε την ψήφο τους είτε όχι, να συνεχίσω 
να παρακολουθώ, να συµµετέχω, να αγωνίζοµαι
Ήµουν, είµαι και θα είµαι εδώ.

Σας ευχαριστώ όλους!

Δηµήτρης
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Μαθήματα … ανοιχτής θάλασσας
 Με τους καλύτερους οιωνούς ξεκίνησε ο 
νέος κύκλος μαθημάτων Α.Θ. του Ν.Ο.Π. . Στο 
σκάφος «Σίρνα» μήκους 49 ποδών γίνεται η 
πρακτική εξάσκηση (8 ώρες εβδομαδιαία) 
και στις εγκαταστάσεις γίνονται τα θεωρητι-
κά μαθήματα. Η διάρκεια των μαθημάτων θα 
είναι 7 εβδομάδες, ενώ νέα τμήματα θα ξεκι-
νήσουν τον καινούργιο χρόνο. 

Ο Ν.Ο.Π. διαθέτει το σκάφος με τον εκπαι-
δευτή για όσους ενδιαφέρονται για μια πρώτη 
γνωριμία με την θάλασσα, αλλά και για όσους 
έχουν ήδη δίπλωμα και θέλουν να αυξήσουν 
την εμπειρία τους.

Πληροφορίες: Έφορος Ανοικτής Θάλασσας Ν.Ο.Π. κ. Γ. Φωσκίνης: 6944380916, 
Εκπαιδευτής Μ. Βλασσόπουλος: 6974717978, Εκπαιδευτής Ε. Γκιόκας: 6944542752

Νικήτριες οι κορασίδες
του Μαρπησσαϊκού
Α.Ο. Μυκόνου – ΑΜΕΣ 
Μαρπησσαϊκός 35-88
Δυο αγώνες έδωσαν οι 
κορασίδες του Μαρπησ-
σαικού στο κλειστό γυ-
μναστήριο της Σύρου το 
Σαββατοκύριακο 16-17 
Οκτωβρίου. Το Σάββατο 
ως φιλοξενούμενοι τα 
κορίτσια αντιμετώπισαν 
τον Α.Ο. Μυκόνου συντρί-
βοντας τον κατά κράτος 
με σκορ 35-88. Ακούρα-
στες οι «μικρές» έδωσαν 
τον καλύτερό τους εαυτό 
με πρωταγωνίστρια την 
Θεοδωράκη Μαρία με 38 πόντους. Δεκάλεπτα : 11-28,08-24,04-22,12-14.
Αγωνίστηκαν: (Μουρογιάννης)Σίνα 2, Μετζιδάκη 2, Καπούτσου, Γκράντ 18, Λουκή 
2, Θεοδωράκη 38, Κεφάλα 8, Καπαρού 12, Λέκκα, Σιφάκη 6. 
ΑΜΕΣ Μαρπησσαϊκός – Α.Ο. Μυκόνου 71-44
Την Κυριακή ως γηπεδούχος πια ο Μαρπησσαϊκός ξεκίνησε πολύ δυνατά και προ-
ηγήθηκε στο δεκάλεπτο 21-07, κλείνοντας με καλή άμυνα το ημίχρονο 40-16. Στο 
δεύτερο ημίχρονο αγωνίστηκαν οι πιο μικρές σε ηλικία παίχτριες, οι οποίες πήραν 
την ευκαιρία και έδειξαν ότι μπορούν να προσφέρουν. Δεκάλεπτα : 21-07, 19-09, 
22-14, 09-14.
Αγωνίστηκαν : (Μουρογιάννης) Σίνα 5, Μετζιδάκη 4, Καπούτσου 2, Γκράντ 13, Λου-
κή 6, Θεοδωράκη 16, Κεφάλα 5, Καπαρού 14, Λέκκα 4, Σιφάκη 2.

Πρόσκληση
Ο Δήμος Πάρου και ο ΔΟΝΑ σας προσκαλούν στον 1ο Ποδηλατικό γύρο της 
Πάρου την Κυριακή 24 Οκτωβρίου 2010 και ώρα 12.30. 
Αφετηρία – τερματισμός Πλατεία Μαντώς Μαυρογένους. Συγκέντρωση στις 
11.00 π.μ. Σύνθημα: Ποδήλατο, εναλλακτικός τρόπος να ζεις.

Καλαθοσφαίριση Kυκλάδων
Πρόγραμμα αγώνων
Σάββατο23/10/10 ΑΣΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ – ΑΜΕΣ ΜΑΡΠΗΣΣΑΙΚΟΣ στις 16:30 στο γήπεδο 
ΔΑΟΣ (Γυναικών)
ΑΟ ΠΑΓΟΣ – ΤΑΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΩΝΑΣ στις 17:00 στο γήπεδο ΑΚΔΕ(Παίδων)
Κυριακή 24/10/10 ΑΜΕΣ ΜΑΡΠΗΣΣΑΙΚΟΣ – ΑΣΘ ΗΦΑΙΣΤΟΣ στις 12:00 στο γήπεδο 
ΔΑΟΣ(Γυναικών)
ΑΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ – ΤΑΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΩΝΑΣ στις 09:00 στο γήπεδο ΑΚΔΕ(Παίδων)
ΑΟ ΑΡΗΣ – ΑΟ ΠΑΓΟΣ στις 11:30 στο γήπεδο ΑΚΔΕ(Παίδων)
ΑΜΕΣ ΜΑΡΠΗΣΣΑΙΚΟΣ – ΑΠΑΣ ΦΑΝΑΡΙΑ στις 13:30 στο γήπεδο ΔΑΚ Νάξου 
(Παίδων)

Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Νηρέας Α.Ο.Πάρου 1-0
Αστέρας Κορθίου Παμμηλιακός 0-3 (α.α.)
Πανναξιακός Ανδριακός 2-1
Πανθηραϊκός Μαρπησσαϊκός 2-1

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Α.Ο.Πάρου Πανναξιακός
Παμμηλιακός Α.Σ.Ιου
Μαρπησσαϊκός Νηρέας
Αστέρας Κορθίου Πανθηραϊκός
Ρεπό: Ανδριακός

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΝΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΓΚΟΛ

Πανναξιακός 3 9 11-3
Πανθηραϊκός 3 9 7-4
Νηρέας 3 5 3-1
Μαρπησσαϊκός 3 4 4-4
Ανδριακός 3 2 2-3
Παμμηλιακός 2 1 4-2
Α.Ο.Πάρου 3 0 3-6
Α.Σ.Ιου 2 -2 3-8

• Νηρέας, Α.Σ.Ιου και Μήλος έχουν -2 βαθμούς από την περσινή 
περίοδο
• Ο Αστέρας Κορθίου έχει αποχωρήσει από το πρωτάθλημα

Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 1ος ΟΜΙΛΟΣ
Α.Ο.Τήνου Αστέρας Σύρου 2-0
Α.Σ. Άνω Μερά Α.Ε.Στενή Τήνου 0-1
Α.Ο.Πάγου Σύρου Α.Ο.Υδρούσα 4-2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΝΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓ. ΓΚΟΛ

Α.Ε.Στενή Τήνου 3 7 3-0

Α.Ο.Πάγου Σύρου 3 6 10-7

Α.Ο.Τήνου 3 6 5-4

Α.Σ. Άνω Μερά 3 3 5-5

Αστέρας Σύρου 3 -2 3-2

Α.Ο.Υδρούσα 3 -5 2-10

Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 2ος ΟΜΙΛΟΣ

Αναγέννηση Νάξου Α.Μ.Σ.Φιλώτι 2-3

Α.Ο.Καρτεράδος Α.Ο.Λάβα 3-2

Αστέρας Μαρμάρων Α.Σ.Θύελλα Καμαρίου 1-4

ΡΕΠΟ: Α.Ο.Πύργου

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΝΕΣ ΒΑΘΜΟΛ. ΓΚΟΛ

Α.Σ.Θύελλα Καμαρίου 3 6 12-5

Α.Μ.Σ.Φιλώτι 3 4 7-10

Α.Ο.Πύργου 2 3 4-5

Αστέρας Μαρμάρων 3 3 8-8

Α.Ο.Καρτεράδος 2 3 5-8

Αναγέννηση Νάξου 3 2 6-6

Α.Ο.Λάβα 2 1 3-4

Νίκη για τον Νηρέα, 
ήττα Μαρπησσαϊκού 
και Αστέρα

Με μεγάλο κερδισμένο τον Νηρέα 
κύλησε η 3η Αγωνιστική του τοπικού 
πρωταθλήματος. Η ομάδα της Νάου-
σας, επικράτησε του ΑΟΠ με 1-0.

Ένα πολύ ωραίο αγώνα είχαν την 
τύχη να παρακολουθήσουν οι περί-
που 350 φίλαθλοι που βρέθηκαν στο 
Δημοτικό Στάδιο της Παροικίας την 
Κυριακή το μεσημέρι ανάμεσα στον 
ΑΟ ΠΑΡΟΥ και τον Νηρέα. Το γκόλ 
μπήκε στο 12' με πάσα του Αριανού-
τσου και σουτ του Μπιρμπίλη.

Οι άλλες δυο ομάδες μας δεν τα 
κατάφεραν. Στην Σαντορίνη ο Μαρ-
πησσαϊκός ηττήθηκε με 2-1 από τον 
Πανθηραϊκό, αλλά φάνηκε ακόμα 
και σε τέτοιες έδρες ότι η ομάδα της 
Μάρπησσας θα πουλήσει πολύ ακρι-
βά το "τομάρι" της και για να χάσει 
θα πρέπει ο αντίπαλος να ρίξει πολύ 
ιδρώτα.

Η άλλη μας ομάδα ο Αστέρας Μαρ-
μάρων δεν τα κατάφερε στο ντέρμπι 
κορυφής με την Θύελλα και έχασε 
μέσα στα Μάρμαρα με 1-4 (η ομάδα 
από το Καμάρι έδειξε ότι είναι ομάδα 
Α΄ Κατηγορίας).

Παραίτηση 
Αποστόλου
«Κύριοι, μετά την παραίτησή μου 
που είχα υποβάλει προφορικά στο 
μέλος του ΔΣ του ΑΟΠ κ. Σταύρο 
Μπαμπούνη με σκοπό να την μετα-
φέρει στο συμβούλιο που διεξήχθη 
στις 13/10/2010, σας την κοινοποιώ 
και εγγράφως. Δεν θα ήθελα να 
αναφερθώ στους λόγους που με 
οδήγησαν στην κίνησή μου αυτή. 
Είναι πολλοί και δεν έχει κανένα 
απολύτως νόημα. Καλή συνέχεια σε 
όλους, ότι και αν κάνετε».

Γιάννης Αποστόλου

Το παιχνίδι ξεκίνησε με ενός λε-
πτού σιγή εις μνήμη του δημοσιο-
γράφου και ιδιοκτήτη του Ηχώ fm 
Χρήστου Καραγιαννιώτη. Οι αρχη-
γοί των δυο ομάδων άφησαν λου-
λούδια στην καρέκλα που καθόταν 
συνήθως ο εκλιπών. 



12 Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2010 www.fonitisparou.gr

Αφήνουμε το παρελθόν
Βαδίζουμε στο μέλλον

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΙΑΝΟΣ

Ενωµένοι αντιµετω
πίζουµε

τις προκλήσεις

» Τ ε λ ι κ ά 
έ γ ι ν α ν 
τέσσερις 
σ υ ν δ υ α -
σμοί. Ο 
του Βλα-
χογιάννη, 
που είναι 
ο μόνος  

πλήρης αριθμητικά και ποιοτικά. Ο του 
Ροκονίδα – βλέπε ΚΚΕ – που είναι με-
γάλη επιτυχία το ότι κατάφεραν για πρώ-
τη φορά στην Πάρο αυτόνομη κάθοδο 
και μάλιστα όχι μόνο με κομμουνιστές. 
Ο του Γλέζου, που επίσης είναι μεγάλη 
επιτυχία το ότι έκανε συνδυασμό, παρά 
την προσπάθεια για τη διάσπασή τους 
που επιχειρήθηκε από το επιτελείο της κ. 
Πρωτολάτη. Και τέλος, ουφ… τελευταία 
στιγμή και αυτή, ο συνδυασμός της κ. 
Πρωτολάτη που με πολλά υποστυλώμα-
τα, πολλά δεκανίκια και ιμιτασιόν υλικά 
τα κατάφερε να μην έχει την τύχη του κ. 
Κουντρομιχάλη.

» Με αυτό το πάνελ εκλογικών συνδυ-
ασμών, η επιλογή του Παριανού ψηφο-
φόρου είναι εύκολη: Δεν είναι ώρα για 
πειραματισμούς και μάλιστα σε περίοδο 
οικονομικής κρίσης και μνημονίου. Οι 
αντιδρώντες έχουν τρόπο να εκφραστούν 
και να τοποθετήσουν στο νέο Δημοτικό 
Συμβούλιο, υγιή στοιχεία της Παριανής 
κοινωνίας. Η άλλη και οι άλλοι… τα κου-
βαδάκια σας και σ’ άλλη παραλία…

» Είναι σύμπτωση ή επιτυχία του βου-
λευτή; Η Νέα Δημοκρατία στην Πάρο 
δεν κατάφερε να κάνει συνδυασμό και 
οι επηρεαζόμενοι από τον βουλευτή 
έγιναν υποστυλώματα σε παραπαίοντα 
συνδυασμό. Στη Σύρο μόλις και μετά 
βίας έφτιαξαν συνδυασμό με το μίνιμουμ 
οριακό αριθμό υποψηφίων. Άντε βρε και 
εις ανώτερα...και οργανωτικός αντιπρόε-
δρος στο κόμμα. 

» Μου έλεγε ένας φίλος – επαγγελμα-
τίας, ότι συνειρμικά η λέξη ΑΞΙΑ παρα-

πέμπει σε χρηματιστήριο, χρήμα και συ-
ναλλαγές και το μυαλό του πάει στη θέση 
του Επαρχείου για τα Πολυκαταστήματα. 
Η επίθεση που έχει δεχτεί ο Εμποροε-
παγγελματικός Σύλλογος στο παρελθόν 
γι’ αυτό το θέμα, ήταν άραγε ο προπο-
μπός της «ΑΞΙΑ»; 

» Ο Κ. Σαμαράς, αντιπολιτευόμενος την 
Κυβέρνηση, είναι κατά του μνημονίου 
και κατά του «Καλλικράτη». Οι «φωτι-
σμένοι» της Τοπικής Επιτροπής είναι 
εκτός γραμμής ή τα ανταλλάγματα είναι 
τόσα και τέτοια που «δεν βαριέσαι ρε 
αδερφέ για το τι λέει ο Σαμαράς;».  Εκτός 
και - λέω εκτός- αν άλλαξε θέση η Γρη-
γορία και είναι και αυτή κατά του Καλλι-
κράτη, κατά του μνημονίου και κατά της 
Κυβέρνησης.

» Δεν έχει ανάγκη σχολιασμού η μεγάλη 
συγκέντρωση των εγκαινίων του Εκλο-
γικού Κέντρου του Βλαχογιάννη. Έτσι κι’ 
αλλιώς, οι εκατοντάδες συγκεντρωμένοι 

θα μεταφέρουν στα χωριά τους το μήνυ-
μα της νίκης. Αυτό που πρέπει να υπο-
γραμμίσουμε, είναι η απόλυτη καθαρή 
κουβέντα του Χρ. Βλαχογιάννη για όλα 
και για όλους. Φυσικά, όταν έχεις πολι-
τευτεί με ρεαλισμό και υπηρετώντας την 
αλήθεια, είναι πολύ εύκολο να πεις: 
• Δεν υποκύπτω στους εκβιασμούς. 
• Δεν υποσχέθηκα πράγματα που δεν 
μπορώ να κάνω
• Δεν μετείχα σε διαδικασίες συναλλαγής
• Τιμώ τη βοήθεια και τη φιλία του Γ. Ρα-
γκούση
• Τιμώ και σέβομαι όλους τους συνεργά-
τες συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης
• Τιμώ και σέβομαι τον εκπρόσωπο της 
Εθνικής Αντίστασης Ν. Γλέζο και τον 
αγωνιστή Κ. Ροκονίδα
 • Έτσι πολιτεύτηκα όλα τα χρόνια που 
υπηρετώ την Τ.Α., έτσι θα συνεχίσω να 
πολιτεύομαι και ως Καλλικρατικός δή-
μαρχος Πάρου.

με το φακό
 της 

Από τα εγκαίνια του 
εκλογικού κέντρου της 
Παράταξης "Ενιαία Κίνηση
Πολιτών - Ενότητα για το Μέλλον"


