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Εγκαίνια του εκλογικού κέντρου
της Λαϊκής Συσπείρωσης

«Η αγανάκτηση
να γίνει δύναμη»

Παρουσία της υποψήφιας με 
τη Λαϊκή Συσπείρωση για την 
Περιφέρεια Ν. Αιγαίου Λίλας 
Καφαντάρη και του υποψήφιου 
χωρικού αντιπεριφερειάρχη Κυ-
κλάδων Β. Σιγάλα, πραγματοποι-
ήθηκαν τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 
τα εγκαίνια του εκλογικού γρα-
φείου της Λαϊκής Συσπείρωσης 
με υποψήφιο Δήμαρχο τον Κ. 
Ροκονίδα. 

Στο χαιρετισμό της η κ. Καφα-
ντάρη τόνισε ότι τα εγκαίνια αυτά 
σηματοδοτούν κάτι καινούριο. Την 
αυτοπεποίθηση των Παριανών ότι 
έχουν τη δική τους φωνή σε ένα 
«ποτάμι» που θα μπει μπροστά 
για να διεκδικήσει ότι τους ανή-
κει. Εξέφρασε παράλληλα την 

άποψη, ότι ο «Καλλικράτης» που ήδη έχει εφαρμοστεί σε 
άλλες Ευρωπαϊκές χώρες,  είχε οδυνηρά αποτελέσματα για 
το λαό γι’ αυτό και ζήτησε από τους πολίτες να ψηφίσουν 
τη Λαϊκή Συσπείρωση για τη διαμόρφωση κοινού μετώπου 
που θα σταματήσει την υλοποίηση των πολιτικών του μνη-
μονίου, του ΔΝΤ και του «Καλλικράτη».

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο κ. Ροκονίδας τόνισε: Ψηφί-
στε μας για να σας ξεβολέψουμε. Γιατί αν δεν αγωνιστούμε 
όλοι μαζί, δεν θα υπάρχει μέλλον για τον τόπο. Εμείς δεν 
λέμε ότι θα είμαστε στην Τρίτη θέση. Διεκδικούμε ακόμη 
και την 1η θέση γιατί εισπράττουμε την εμπιστοσύνη του 
Παριανού λαού, αλλά και γιατί δεν υστερούμε σε ποιότητα 
από τα ψηφοδέλτια των άλλων συνδυασμών. Ξεκινάμε μια 
κούρσα, στην οποία όλοι οι υποψήφιοι είμαστε σε μια ευ-
θεία. 

Ο κ. Ροκονίδας θ’ απευθυνθεί και πάλι στους Παριανούς 
πολίτες, στην τελευταία προεκλογική συγκέντρωση της Λα-
ϊκής Συσπείρωσης που θα γίνει μπροστά από το εκλογικό 
κέντρο του Συνδυασμού στις 4 Νοεμβρίου. 

Έχει αναλάβει νέα κα-
θήκοντα και ευθύνες ως 
υφυπουργός ενός νευ-
ραλγικού υπουργείου, 
παρ’ όλα αυτά βρίσκει 
το χρόνο να επισκέπτε-
ται τα Κυκλαδονήσια και 
να ενημερώνεται για τα 
προβλήματα που απα-
σχολούν τους κατοίκους 
τους. Παραδέχεται το 
μεγάλο πρόβλημα που 
αντιμετωπίζει σήμερα η 
αγορά και η οικονομία 
κάθε τόπου γι’ αυτό η 
στόχευση είναι να γίνουν προγράμματα ενίσχυσης της 
επιχειρηματικότητας που θα ενισχύουν τη βιωσιμότητα 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Για τις εκλογές και 
τους συνδυασμούς που διεκδικούν τους Δήμους Πάρου 
και Αντιπάρου, ο κ. Ρήγας εκτιμά ότι θα πρέπει να επιλε-
γούν πρόσωπα που εμπνέουν εμπιστοσύνη και σιγουριά, 
για να συνεχίσει η Πάρος την ανάπτυξή της και για να 
μην χαθεί άλλη τετραετία για την Αντίπαρο.  

Νέα καθήκοντα και ευθύνες ως υφυπουργός, όμως σας βλέπου-
με συχνά στα νησιά μας. Πως συνδυάζετε και τα δύο;

Ο τομέας ευθύνης που μου έχει ανατεθεί στο πλαίσιο 
των αρμοδιοτήτων μου, ως Υφυπουργού Οικονομίας, 

Περιφερειακής Ανάπτυ-
ξης και Ανταγωνιστικό-
τητας, είναι αντικειμενι-
κά ιδιαίτερα κρίσιμος για 
την οικονομία, ιδιαίτερα 
ευθυνοφόρος και ταυ-
τόχρονα απαιτητικός και 
ενδιαφέρων. Η διαχεί-
ριση του ΕΣΠΑ και του 
Προγράμματος Δημόσι-
ων Επενδύσεων, οι Ιδι-
ωτικές Επενδύσεις και 
ο Αναπτυξιακός  Νόμος, 
οι Συμπράξεις Δημοσί-
ου και Ιδιωτικού Τομέα 

(Σ.Δ.Ι.Τ.) απαιτούν από την πλευρά μου αδιάλειπτη, ολο-
ήμερη θα έλεγα, ενασχόληση και συνεχή εγρήγορση και 
κίνηση, προκειμένου να επιταχυνθούν οι ρυθμοί υλοποί-
ησης των Επιχειρησιακών προγραμμάτων και να δρομο-
λογηθούν προγράμματα και δράσεις που θα αναθερμά-
νουν την ιδιωτική οικονομία και την αγορά.  

Από τον ελεύθερο χρόνο που … δεν έχω, πρέπει να 
«εξοικονομώ» για να βρίσκομαι κοντά στα νησιά και 
στους ανθρώπους, τους οποίους εκπροσωπώ στο Κοι-
νοβούλιο και  οφείλω να στηρίζω με κάθε τρόπο αναζη-
τώντας λύσεις και απαντήσεις στα προβλήματα και στις 
ανησυχίες τους.                                                    συνέχεια σελ.8

ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΕΝΙΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

Για την Πάρο µας!

Με σιγουριά, µε γνώσεις

χωρίς πειραµατισµούς

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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Ο Βλαχογιάννης 
εμπνέει σιγουριά
και αισιοδοξία

Π. Ρήγας: Κάνω το χρέος μου ευσυνείδητα και αποτελεσματικά

Η ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΕΙ ΑΛΛΕΣ ΧΑΜΕΝΕΣ ΤΕΤΡΑΕΤΙΕΣ
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Περιοδεία Χ. Κόκκινου σε Πάρο και Αντίπαρο 

Συναντήσεις
με κατοίκους 
και φορείς

Συνοδευόμενος από υποψηφίους περιφερειακούς 
συμβούλους του συνδυασμού του «Νέα εποχή για τα 

νησιά μας» κ.κ.  
Μπιζά, Πετρόπου-
λο και Δώρα Σαρ-
ρή, ο υποψήφιος 
Περιφερειάρχης 
Χ. Κόκκινος περι-
όδευσε το περα-
σμένο Σαββατοκύ-
ριακο σε Πάρο και 
Αντίπαρο. 

Στην Πάρο, επι-
σκέφτηκε την Πα-

ροικιά, τη Νάουσα, τις Λεύκες, τον  Κώστο, τον Αρχί-
λοχο, την Αγκαιριά και συζήτησε με τους κατοίκους του 
νησιού για τα υπάρχοντα προβλήματα που αντιμετωπί-
ζουν, καθώς επίσης και για ζητήματα που αφορούν τη 
διοικητική μεταρρύθμιση. Επίσης είχε συνάντηση με 
τον Εμπορικό Σύλλογο Πάρου-Αντιπάρου, όπου ανα-
φέρθηκαν προβληματισμοί των ανθρώπων της αγοράς 
για τη διαδικασία της «περαίωσης», αλλά και γενική 
ανησυχία για το μέλλον των επιχειρήσεών τους.

Στη συνέχεια επισκέφτηκε την Αντίπαρο και συνομί-
λησε με τους πολίτες, οι όποιοι αναγνώρισαν την προ-
σφορά και το έργο του ως Γενικού Γραμματέα της ΠΝΑ 
(2004-2009) και   είχαν μια εποικοδομητική συζήτηση 
για το μέλλον του νησιού. 

Τόσο στην Πάρο, όσο και στην Αντίπαρο αναφέρθηκε 
στα έργα που υλοποιήθηκαν (2004-2009) καθώς επίσης 
και στη μονάδας αφαλάτωσης, που αν και είχε εξασφα-
λιστεί η κατασκευή της στην Αντίπαρο μέσω του Προ-
γράμματος Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, εξαιτίας 
της ανικανότητας και της αδιαφορίας του νυν Γενικού 
Γραμματέα της ΠΝΑ, δεν ολοκληρώθηκε.

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: 131

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

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

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

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Ευχαριστήριο
Ευχαριστούμε πολύ όλους τους συγγενείς, 

τους φίλους και τους συμπατριώτες μας που 
μας συμπαραστάθηκαν στη δύσκολη στιγμή 
της ζωής από τον ξαφνικό χαμό του αγαπημέ-
νου μας Χρήστου. 

Η οικογένεια Καραγιαννιώτη 

Καταβολή οικονομικών ενισχύσεων σε επαγγελματίες αλιείς

Στο 100% του απολεσθέντος 
εισοδήματος 

Ο Υφυπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας Π. Ρήγας, συνυπέ-
γραψε την Τετάρτη 27 Οκτωβρίου με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
μων , αποφάσεις σύμφωνα με τις οποίες καταβάλλεται οικονομική ενίσχυση στους 
επαγγελματίες αλιείς κατόχους  αλιευτικών σκαφών. Οι ενισχύσεις αυτές αφορούν 
και τους αλιείς της Βιντζότρατας. 
Συγκεκριμένα, δικαιούχοι των οι-
κονομικών ενισχύσεων είναι :

Α) Οι επαγγελματίες αλιείς- ιδι-
οκτήτες επαγγελματικών σκαφών, 
που πλήττονται από τα μέτρα για 
την προσωρινή παύση αλιευτικών 
δραστηριοτήτων, τα οποία απορ-
ρέουν, είτε από σχέδια διάσωσης 
& αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων, 
είτε από λήψη επειγόντων μέτρων 
(στο πλαίσιο σχεδίων διαχείρισης, 
αποκατάστασης κλπ.), είτε λόγω 
φυσικών καταστροφών που υπο-
χρεώνουν σε λήψη μέτρων για λόγους δημόσιας υγείας. Οι οικονομικές αυτές ενι-
σχύσεις διατίθενται για μέγιστο χρονικό διάστημα 12 μηνών, που μπορεί να παρατα-
θεί ισόχρονα.

Β) Οι επαγγελματίες αλιείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα)-ιδιοκτήτες επαγγελματι-
κών σκαφών (συμπεριλαμβανομένων και των σπογγαλιευτικών), που προβαίνουν σε 
μόνιμη παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων τους.  

Τα σκάφη τα οποία θα παύσουν, είτε προσωρινά είτε 
μόνιμα την αλιευτική τους δραστηριότητα πρέπει να είναι 
ενεργά, καταχωρημένα στο κοινοτικό αλιευτικό μητρώο 
και να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της κοινοτικής 
και εθνικής νομοθεσίας που διέπει τα επαγγελματικά 
αλιευτικά σκάφη. Το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται στο 
100% του ποσού που έχει υπολογισθεί ως απολεσθέν ει-
σόδημα.

Επίσκεψη Ρήγα, Κόκκινου, 
Συρμαλένιου

Το εκλογικό κέντρο του 
υποψήφιου Δημάρχου Πάρου 
Χρήστου Βλαχογιάννη με τον 
συνδυασμό «ΕΝΙΑΙΑ ΚΙΝΗ-
ΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ 
ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ» επισκέφθηκαν 
το Σάββατο το πρωί, 23-10, ο 
Υφυπουργός Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι-
κότητας Παναγιώτης Ρήγας 
και ο υποψήφιος Περιφερει-
άρχης Νοτίου Αιγαίου με τον 
συνδυασμό «ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΓΙΑ 
ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ» Χαράλαμπος 
Κόκκινος.

Ο κ. Ρήγας που βρέθηκε στο νησί μας πραγματοποιώντας διήμερη επίσκεψη σε 
Πάρο και Αντίπαρο συναντήθηκε και συνομίλησε με υποψήφιους περιφερειακούς 
και δημοτικούς συμβούλους.

Τον κ. Κόκκινο, ο οποίος επίσης περιόδευσε σε Πάρο και Αντίπαρο, υποδέχθηκε 
στο εκλογικό κέντρο ο υποψήφιος Δήμαρχος Χρήστος Βλαχογιάννης. Τον κ. Κόκκι-
νο, που πραγματοποιεί διήμερη επίσκεψη στην Πάρο και την Αντίπαρο, συνόδευαν 
οι υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι από την Πάρο κ.κ. Δημήτρης Πετρόπουλος, 
Κώστας Μπιζάς και η κ. Δώρα Σαρρή.

Ο υποψήφιος Δήμαρχος Χρήστος Βλαχογιάννης είχε με τον κ. Κόκκινο συνομιλία 
με θέμα τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2010.

Νωρίτερα το πρωί το εκλογικό κέντρο του κ. Βλαχογιάννη είχε επισκεφθεί και ο κ. 
Νίκος Συρμαλένιος υποψήφιος Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου με τον συνδυασμό 
«ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟΝ ΚΑΙΡΟ».

Από την 1η Νοεμβρίου
ξεκινά το χειμερινό ωράριο 

των καταστημάτων της Πάρου

Εναλλακτικός τρόπος να ζεις 
Με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε ο 1ος Ποδηλατικός γύρος 

της Πάρου την Κυριακή 24 Οκτωβρίου τον οποίο διοργάνωσαν ο Δήμος Πάρου και 
ο ΔΟΝΑ.

Ο αγώνας ξεκίνησε και τερμάτισε στην πλατεία Μαντώς Μαυρογένους, με το σύν-
θημα:Ποδήλατο, εναλλακτικός τρόπος να ζεις.

Για την ασφάλεια των ποδηλατών  σε όλη τη διαδρομή που διένυσαν,  βρέθηκαν 
έντεκα (11) μέλη της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης – Παραρτήματος Κυκλάδων, με 
το UNIMOG (όχημα επικοινωνιών), δύο (2) ΙΧ αυτοκίνητα και τέσσερεις (4) μοτοσυ-
κλέτες.

Τουρνουά Τένις “Future”
Ξεκίνησε στις 15 και ολοκληρώνεται στις 24 Οκτωβρίου στην Πάρο το επαγγελ-

ματικό τουρνουά Τένις και συγκεκριμένα το “FUTURE TOURNAMENT”.  Σ’ αυτό 
συμμετέχουν νέοι αθλητές πολύ καλού επιπέδου. Το γεγονός αποτελεί πρόκληση 
για τον Όμιλο Αντισφαίρισης Πάρου, στον οποία ανατέθηκε η οργάνωση του τουρ-
νουά στο νησί μας από τη Διεθνή Ομοσπονδία Αντισφαίρισης (International Tennis 
Federation). O νικητής θα βραβευθεί με το ποσό των 10.000$.

Προσκαλούνται όλοι οι  Παριανοί  για  τους  τελικούς  το  Σάββατο 23  και  την  
Κυριακή 24 μετά το  μεσημέρι στο Paros Tennis Club (Αγία Ειρήνη).



ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΕΝΙΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

Για την Πάρο µας!

Σίγουρα µαζί

µπορούµε καλύτερα

ΛΟΥΙΖΟΣ ΚΟΝΤΟΣ
Υποψήφιος Δηµοτικός Σύµβουλος

Φίλε Παριανέ, φίλη Παριανή,

την 7η Νοεµβρίου στις εκλογές για τον Δήµο µας:
ΔΕΝ ψηφίζουµε υπέρ ή κατά του µνηµονίου.
ΔΕΝ ψηφίζουµε υπέρ ή κατά του Καλλικράτη.
ΔΕΝ ψηφίζουµε υπέρ ή κατά των ΠΑ.ΣΟ.Κ., ΝΔ, Κ.Κ.Ε., ΛΑ.Ο.Σ., ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ

ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ υπεύθυνα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ υπεύθυνα για την Πάρο µας.
ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ υπεύθυνα για τις αγωνίες της νεολαίας µας.

ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ ΜΑΣ,
ΩΣΤΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΝΑ ΠΑΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ!



4 Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2010 www.fonitisparou.gr

Γεννήθηκα, µεγάλωσα, έζησα και ζω 
στην Πάρο όπου είχαµε την τύχη ν’ απολαµ-
βάνουµε και να χαιρόµαστε, όπως µας την 
παρέδωσαν οι αιώνες και όσοι έζησαν πριν 
από εµάς.

Για µια τέτοια Πάρο εργάστηκα όλα αυτά 
τα χρόνια µέσω των συλλόγων και την 
τελευταία τετραετία ως αντιδήµαρχος της νυν δηµοτικής αρχής υπό τον Χρήστο 
Βλαχογιάννη, για να συµβάλλω, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων µου στη διατήρηση 
της κοινωνικής, της περιβαλλοντικής και πολιτισµικής ταυτότητας του νησιού, 
παράλληλα µε την ανάπτυξή του. 

Για µια τέτοια Πάρο προσπάθησα αυτά τα χρόνια, πάντοτε σε συνεργασία µε 
όλους τους συναδέλφους  δηµοτικούς και τοπικούς συµβούλους και πάντοτε µε 
διάλογο, συναίνεση και κατανόηση των πολιτών, να διασώσω ότι είναι δυνατόν από 
τη φυσιογνωµία και τις αξίες του νησιού µας, αγωνιζόµενη µέσα από ψυχοφθόρες 
και εξαντλητικές διαδικασίες.

Πολλά προβλήµατα λύθηκαν, αρκετά ίσως παραµένουν. Παρά τις απογοητεύσεις, 
τις δυσκολίες, την κόπωση κ.ά., αποφάσισα να είµαι υποψήφια µε την «Ενιαία 
Κίνηση Πολιτών – Ενότητα για το Μέλλον», γιατί τα κοινά όνειρα για την Πάρο και 
η δύναµη που αντλούµε από όσα έχουµε πετύχει έως τώρα, είναι πιο ισχυρά 
από τις προσωπικές µας επιθυµίες.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΕΝΙΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

Υποψήφιος ∆ήµαρχος Πάρου
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Κάγκανη - Κορτιάνου Ν. Άννα
Υποψήφια Δηµ. Σύµβουλος • τηλ.: 6936.546.008
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΕΝΙΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΟΥ
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΝΤΙΠΑΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Υποψήφιος Δηµοτικός Σύµβουλος
ΕΝΙΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

θα είµαι χρήσ
ιµος

Τσουνάκη - Τριπολιτσιώτη Μαρία
Υ π ο ψ ή φ ι α  Δ η µ .  Σ ύ µ β ο υ λ ο ς

ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΕΝΙΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

Υποψήφιος ∆ήµαρχος Πάρου
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝΕΝΙΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΕΝΙΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΟΥ
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΔΙΟΝ)
Υποψήφιος Δηµοτικός Σύµβουλος

ΕΝΙΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Ενώπιον των πολιτών οι υποψήφιοι

Ενδιαφέρουσα εκδήλωση, 
μικρή συμμετοχή

Η πρωτοβουλία της Ελληνικής 
Εταιρίας Περιβάλλοντος και πολιτι-
σμού για συζήτηση με τους υποψη-
φίους Δημάρχους ενώπιον κοινού, 
ήταν πρωτοποριακή και σημαντική. 
Οι ερωτήσεις προς όλους αφορού-
σαν τα προβλήματα που απασχο-
λούν το νησί και τα έργα που θ’ 
αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής 
των κατοίκων. Οι κ.κ. Βλαχογιάννης, 
Ροκονίδας, Ισιγώνης εκ μέρους του 
κ. Γλέζου που απουσίαζε στην Αθήνα και η κ. Πρωτολάτη απάντησαν σε όλες τις 
ερωτήσεις καταθέτοντας τις απόψεις ή τις προτάσεις τους. Απόψεις και προτάσεις 
καταγράφηκαν και θα υπενθυμίζονται όποτε κρίνεται απαραίτητο στο νέο Δημοτικό 
Συμβούλιο, για να μην …ξεχαστεί.

Λυπηρό είναι ωστόσο το γεγονός, ότι τη συζήτηση παρακολούθησαν λίγα άτομα. 
Τα ίδια πρόσωπα, που είναι πάντα σε κάθε είδους εκδηλώσεις και που θα μπορού-
σαν πλέον να χαρακτηριστούν ως πραγματικοί ενεργοί πολίτες. Οι υπόλοιποι Παρια-
νοί άραγε δεν ενδιαφέρονται;

Η εκδήλωση βιντεοσκοπήθηκε και είναι διαθέσιμη από την Τρίτη 26 Οκτωβρίου 
στη διεύθυνση www.parosweb.com/ekloges/ -όπου υπάρχει επίσης και online δη-
μοσκόπηση για να εκφράσει ο καθένας την άποψή του περί του ποιος από τους 4 
υποψήφιους φάνηκε πιο πειστικός.

Αοριστολογίες ανούσιες, 
βαρύγδουπες…

Για αοριστολογίες χωρίς ουσία, κάνει λόγο σε δελτίο Τύπου απάντηση προς την 
Πάρος ΑΞΙΑ ο κ. Βλαχογιάννης και η παράταξή του, απαντώντας έτσι στα όσα του 
καταλογίζονται από τη συνυποψήφιά του κ. Γρηγορία Πρωτολάτη, η οποία ενοχλή-
θηκε από την ομιλία του κ. Βλαχογιάννη στα εγκαίνια του εκλογικού γραφείου της 
παράταξής του.

Στο Δελτίο Τύπου που εξέδωσε η παράταξη Πάρος ΑΞΙΑ, η κ. Πρωτολάτη επιχειρεί 
ν’ απαντήσει στα σημεία εκείνα της ομιλίας που την αφορούσαν, χωρίς ωστόσο να 
περνά στην ουσία. Απλά, κάνει λόγο για χαμένη τετραετία για την οποία δέχεται κρι-
τική ο Δήμαρχος από τους πολίτες, τους οποίους συναντά αναγκαστικά λόγω εκλο-
γών, ενώ τόσα χρόνια δεν το έπραξε. Του καταλογίζει επίσης ψεύδη και συκοφαντίες 
και τονίζει ότι δεν θα τον ακολουθήσει η παράταξή της «στην απόγνωση και τον 
κατήφορό του». 

Ανταπαντώντας η «ΕΝΙΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ - ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ», το-
νίζει: 

«Σε μια κατάμεστη πλατεία Αλυγαριάς ο υποψήφιος δήμαρχος Χρήστος Βλαχο-
γιάννης στην ομιλία του ανέφερε αλήθειες και πραγματικά γεγονότα και για αρκετά 
θέματα που ήταν άγνωστα στον παριανό λαό ή είχαν διοχετευτεί παραποιημένα χω-
ρίς πλήρη διαφάνεια και αλήθεια. Το δελτίο τύπου της παράταξης της κ. Πρωτολάτη 
αντί ν’ απαντήσει συγκεκριμένα στα ζητήματα που εκείνη νομίζει ότι την αγγίζουν, 
για μια ακόμη φορά αναλώθηκε με το γνωστό της τρόπο σε αόριστες, βαρύγδουπες 
και ανούσιες χαρακτηριστικές φράσεις, οι οποίες δεν απαντούν επί της ουσίας στα 
λεχθέντα και την χαρακτηρίζουν απόλυτα».

Διόρθωση 
Ένα "λάθος" έγινε αφορμή για παραπολιτικές υπερβολές. Στο πρώτο ψηφοδέλτιο 

που μας ήρθε το πρωί με e-mail από την «Πάρος ΑΞΙΑ»,  στους τοπικούς συμβούλους 
Αρχιλόχου υπήρχε το όνομα Χριστόφορος Αναστάσιος του Δομένεγου. Παράλειψή 
μας που δεν είδαμε το δεύτερο e-mail που ήρθε το απόγευμα με το σωστό ονοματε-
πώνυμο που είναι Χριστόφορος Ευστράτιος του Δομένεγου. 

Το δελτίο Τύπου όμως της κ. Πρωτολάτη που εξέδωσε για το «λάθος», κάνει λόγο 
για εσκεμμένη πράξη. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι: «Κάθε άλλη πληροφόρηση σχε-
τικά με τον συγκεκριμένο υποψήφιο της παράταξής μας είναι ατυχής και εσκεμμένα 
λανθασμένη». Απ’ ότι φαίνεται, η κ. Πρωτολάτη, κάνει ότι μπορεί για τη δημιουργία 
εντυπώσεων, μήπως και ενισχύσει τον αδύναμο συνδυασμό της. Εμείς πάντως, ζη-
τούμε για την παράλειψη συγνώμη από τον κ. Χριστόφορο Ευστράτιο, αλλά συστήνου-
με στην κ. Πρωτολάτη να περιορίσει την καχύποπτη φαντασία της...

Λαϊκή Συσπείρωση
 - Συγκεντρώσεις 

ΜΑΡΠΗΣΣΑ ( «Παρέα»),
Παρασκεύη  29-10, ώρα 20.00
ΑΛΥΚΗ, Κυριακή  31/10, ώρα 19.00
ΝΑΟΥΣΑ (Κεντρ. Πλατεία),
Τετάρτη  3-11,  ώρα 20.00
ΠΑΡΟΙΚΙΑ (Εκλογικό Κέντρο),
Πέμπτη  4-11, ώρα 20.00

Πονηριές
Μάθανε πως φτωχύναμε πλακώσανε κι οι 

πονηροί! Αρκετοί συμπολίτες μας δέχονται τις 
τελευταίες μέρες τηλεφωνήματα από το «εξω-
τερικό», κατά τα  οποία η κυρία στην άλλη άκρη 
της γραμμής αφού ζητήσει κάποιο όνομα  και 
μετά ανακαλύψει ότι δήθεν έχει κάνει λάθος, 
συνεχίζει ζητώντας πληροφορίες και την ηλε-
κτρονική διεύθυνση της επιχείρησης, ώστε να 
στείλει επιστολή για επενδυτικές ευκαιρίες 
κ.λ.π, κ.λ.π. Μην μασάτε συμπολίτες. Διώξτε 
τους, αρνούμενοι.

Δ.Μερ.



Καταπόδης Φάνης
Υποψήφιος Δηµ.  Σύµβουλος

Α ρ χ ι τ έ κ τ ω ν  -  Μ η χ α ν ι κ ό ς

ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΕΝΙΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

Υποψήφιος ∆ήµαρχος Πάρου
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
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“Η Πάρος έχει ανάγκη
από ανθρώπους µε γνώση και άποψη!”

Αλµπαγλή Ι. Ντόρα
Υποψήφια  Δηµ.  Σύµβουλος

ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΕΝΙΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

Υποψήφιος ∆ήµαρχος Πάρου
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Κατάθεση Ψυχής
α π ό  τ η  ν ε ο λ α ί α  τ η ς  Π ά ρ ο υ ,

για τα προβλήµατα της Πάρου.
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Πτυχιούχος ΤΕΙ Διοικ. Επιχειρήσεων - Υπάλληλος ΕΛ.ΤΑ.

Βασιλική Γ. Σκαραµαγκά
Υποψήφια Δηµοτική Σύµβουλος

Αγαπητοί συµπατριώτες, συµπατριώτισσες,
Φίλες και φίλοι,

Στις εκλογές της 7ης  Νοεµβρίου 2010 θα κληθούµε όλοι να επιλέξουµε 
τη νέα δηµοτική αρχή που θα αναλάβει την πορεία του τόπου µας και τη 
δική µας. Το νέο Δηµοτικό Συµβούλιο θα κληθεί να υλοποιήσει το «Πρό-
γραµµα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», το οποίο αποτελεί τη µεγαλύτερη διοικητική 
µεταρρύθµιση των τελευταίων χρόνων και έχει στόχο την αποκέντρωση, 
τη διαφάνεια και την εξάλειψη του πελατειακού κράτους. Νέες υπηρεσίες 
και αρµοδιότητες θα έλθουν στο τιµόνι του Δήµου για να υλοποιηθούν. Οι 
υπηρεσίες αυτές αν συγκροτηθούν και οργανωθούν σωστά θα βελτιώ-
σουν την ποιότητα ζωής µας, χωρίς µετακινήσεις, γραφειοκρατία, κ.λπ.

Είναι σαφές, ότι  ο Δήµος-Κυβερνείο θα πρέπει να διοικηθεί από έµπει-
ρα αυτοδιοικητικά στελέχη, από επιστήµονες και ανθρώπους µε εµπειρία, 
γνώση και θέληση, ώστε να παραχθεί έργο ωφέλιµο για την Πάρο και για 
όλους τους πολίτες. Για να πετύχουµε θα πρέπει να ενώσουµε τις δυνά-
µεις µας για την πρόοδο της Πάρου, πέρα από κόµµατα και αγκυλώσεις. 
Θα πρέπει να αναδείξουµε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά  του νησιού µας µε 
δράσεις που σέβονται το περιβάλλον και αναδεικνύουν την πολιτιστική – 
ιστορική µας ταυτότητα. Απαιτείται συλλογικότητα στη δράση του Δήµου 
και όλων των φορέων. Το ΕΓΩ να γίνει ΕΜΕΙΣ. 

Σ’ αυτήν την προσπάθεια αποφάσισα να συµµετάσχω και εγώ στο  αυτο-
διοικητικό σχήµα, µε αρχές και θέσεις, την ΕΝΙΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ- 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ και να διαθέσω τις γνώσεις και την εµπειρία 
µου για το καλό του τόπου µας.

      
Με αγωνιστικούς χαιρετισµούς

Βασιλική Γ. Σκαραµαγκά
• Οικονοµολόγος-  Περιφερειολόγος • Στέλεχος Υπουργείου Εσωτερικών

• πρώην Πρόεδρος Δηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Πάρου - Αντιπάρου

   
Σ Υ Ν Τ Ο Μ Ο  Β Ι Ο Γ ΡΑ Φ Ι Κ Ο

Γεννήθηκα στην Πάρο το έτος 1961 και είµαι το τέταρτο παιδί της οικογένειας. Οι 
γονείς µου Γεώργιος και Παρασκευή (το γένος Κοντού Νικολάου – Κοµνηνού), 
γόνοι παραδοσιακών αγροτικών οικογενειών της Πάρου. Σπούδασα Οικονοµικά 
στην Ανωτάτη Βιοµηχανική Σχολή Θεσ/νίκης και Περιφερειακή Ανάπτυξη στο 
Πάντειο Πανεπιστήµιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών (master) και είµαι 
υποψήφια διδάκτωρ στο Τµήµα Γεωγραφίας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου στον 
τοµέα βιώσιµης ανάπτυξης.

Διορίστηκα στη Νοµαρχία Κυκλάδων το 1985, στη Διεύθυνση Προγραµµατι-
σµού όπου εργάστηκα έως το 1992. Στη συνέχεια έως  σήµερα, υπηρέτησα σε 
πολιτικό γραφείο Υπουργού, στο Εθνικό Κέντρο Δηµόσιας Διοίκησης ως ειδική 
ερευνήτρια και στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, όπου έχω 
ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος στις Διευθύνσεις: Αναπτυξιακών 
Προγραµµάτων και Διεθνών Οργανισµών, Ιθαγένειας, Οργάνωσης και Απλού-
στευσης Διαδικασιών και Ειδικού Ληξιαρχείου. Διετέλεσα Πρόεδρος του Δηµο-
τικού Λιµενικού Ταµείου Πάρου – Αντιπάρου την περίοδο 2008- 2009.

Είµαι µέλος του Οικονοµικού Επιµελητηρίου Ελλάδας, του Συνδέσµου Ελλή-
νων Περιφερειολόγων, του ΙΣΤΑΜΕ, του Επιµελητηρίου Περιβάλλοντος και 
Βιωσιµότητας, του Συλλόγου εργαζοµένων του ΥΠ.ΕΣ., του Δικτύου Περιβαλλο-
ντικών Οργανώσεων Αιγαίου, της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος & Πολιτι-
σµού και του Συλλόγου Παρίων εν Αθήναις «Η Εκατονταπυλιανή», του οποίου 
διετέλεσα Γενικός Γραµµατέας (1996-2006).

ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΕΝΙΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

Υποψήφιος ∆ήµαρχος Πάρου
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

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
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Κουτσουράκης Παναγιώτης
Υποψήφιος ∆ηµ. Σύµβουλος

ΕΝΙΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Τσουνάκης Γ. Χρήστος
Υ π ο ψ ή φ ι ο ς  Δ η µ .  Σ ύ µ β ο υ λ ο ς

ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΕΝΙΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

Υποψήφιος ∆ήµαρχος Πάρου
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝΕΝΙΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

Για την Πάρο µας!
ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΕΝΙΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΟΥ
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Σ ι φ ά κ η ς  Ι ω ά ν ν η ς
Υποψήφιος Σύµβουλος

της Τοπικής Κοινότητας Αρχιλόχου
E-mail: j.sifakis@gmail.com

ΜΟΣΤΡΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Υπ ο ψ ή φ ι ο ς  Δ η µ ο τ ι κ ό ς  Σ ύ µ β ο υ λ ο ς

ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΕΝΙΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΟΥ
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΝΙΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΕΝΙΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΟΥ
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΠΙΖΑ ΚΥΡΙΑΚΗ
Υποψήφια Σύµβουλος της Δηµοτικής Κοινότητας Παροικίας

ΕΝΙΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Παντελαίος Χρυσόστοµος
Υποψήφιος ∆ηµ. Σύµβουλος

ΕΝΙΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΕΝΙΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΟΥ
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Για µια καλύτερη Πάρο

ΚΩΣΤΑΣ Ν. ΜΠΙΖΑΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥ
(ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ)

ΤΗΛ. 2284023920, 2284024990 FAX: 2284023920
KIN. 6945405315

e-mail: kbizas@otenet.gr
web page: http://kostasbizas.blogspot.com

να αγωνιστώ για 
να φέρουµε µια 
Νέα Εποχή στα 

νησιά µας.

Δεσµεύοµαι
Υποψήφιος

Περιφερειάρχης
Γιάννης Μαχαιρίδης

Υποψήφιος Περιφερειακός Σύµβουλος

Ιωάννης
Χανιώτης

Υποψήφιος Περιφερειάρχης Γιάννης Μαχαιρίδης

Υποψήφιος Περιφερειακός Σύµβουλος

Ιωάννης
Χανιώτης

Επιστολή - διαμαρτυρία γιατρών του Κέντρου Υγείας για τις εφημερίες

«Εξαιρετικά επείγον»

Με αίτημα την επίλυση του προβλήμα-
τος των εφημεριών, οι γιατροί του Κέντρου 
Υγείας Πάρου έστειλαν με την ένδειξη 
«εξαιρετικά επείγον», επιστολή προς τη 2η 
ΔΥΠΕ Πειραιά και Αιγαίου, τη Διοίκηση του 
Νοσοκομείου Σύρου και το Διευθυντή Ιατρι-
κής Υπηρεσίας. Στην επιστολή επισημαίνε-
ται το πρόβλημα και κατατίθενται οι προτά-
σεις τους που θα διευκολύνουν τη λύση του 
προβλήματος. 

Συγκεκριμένα, επισημαίνουν την υποστε-
λέχωση του Κέντρου Υγείας εδώ και περί-
που ένα χρόνο, την έλλειψη γιατρών γενικής 
ιατρικής, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για το 
πρόγραμμα των εφημεριών, αλλά και την 
εύρυθμη λειτουργία των πρωινών ιατρείων 
και τονίζουν ότι οι εφημερίες έως και σή-
μερα καλύπτονται με προσωρινές και πρό-
χειρες λύσεις. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, 
την υπέρβαση του ωραρίου, που ουσιαστικά 
πρόκειται για απλήρωτη εργασία, μετακινή-
σεις γιατρών από την Αντίπαρο, οπότε γίνε-
ται μετακύληση του προβλήματος και στο 
γειτονικό νησί. 

Επειδή έως σήμερα οι διαμαρτυρίες των 

γιατρών δεν έτυχαν ανταπόκρισης και επει-
δή κρίνουν ότι είναι επιβεβλημένο να δοθεί 
οριστική και μόνιμη λύση άμεσα, προτεί-
νουν:

Την άμεση απόσπαση δύο ειδικευμένων 
ιατρών γενικής ιατρικής ή παθολόγων από 
άλλο σημείο της 2ης ΔΥΠΕ για όσο διάστη-
μα χρειαστεί, για την πλήρωση της θέσης 
επιμελητή Β’ γενικής ιατρικής στο Περιφε-
ρειακό Ιατρείο Νάουσας και στη συνέχεια 
απόσπαση ενός γιατρού γενικής ιατρικής 
ή παθολόγου έως ότου πληρωθεί μια θέση 
από γενικό ιατρό, είτε με απευθείας κατά-
ληψη προκηρυχθείσης θέσεως είτε με μό-
νιμη πρόσληψη επικουρικού γιατρού.

Την άμεση πρόσληψη δύο επικουρικών 
γιατρών γενικής ιατρικής για το Κ.Υ. Πάρου.

Την άμεση προκήρυξη δύο θέσεων γενι-
κής ιατρικής ή παθολογίας για το Κ.Υ. Πά-
ρου, έτσι ώστε με βάση το ν.3868 να υπάρ-
χουν τουλάχιστον τέσσερις γενικοί γιατροί 
για μακροπρόθεσμη εκπόνηση ασφαλούς 
προγράμματος εφημεριών. 

Οι γιατροί υπογραμμίζουν επίσης την έλ-
λειψη παιδιάτρου και τα προβλήματα που θ’ 
ανακύψουν, τονίζουν ότι τα συγκεκριμένα 
προβλήματα εμφανίζονται μόνο στα Κέντρα 
Υγείας Πάρου και Μήλου και ζητούν να τους 
υποδειχτεί τρόπος για την εκπόνηση ασφα-
λούς προγράμματος εφημεριών για τον 
Νοέμβριο, κατά τον οποίο θα υπάρξει πρό-
βλημα και θα κινδυνεύσουν άμεσα οι ζωές 
των ασθενών από την έλλειψη ειδικευμένου 
ιατρικού προσωπικού.

Η επιστολή των γιατρών κοινοποιήθη-
κε στο Υπουργείο Υγείας, στην  Εισαγγελία 
Πρωτοδικών Σύρου, στο Επαρχείο Πάρου – 
Αντιπάρου και στον Δήμο Πάρου.

Παρατηρητής

 Κοιτάξτε τους στα μάτια  με το χέρι στην καρδιά
 και αποφασίστε...
Οι φετινές Δημοτικές εκλογές πρέπει να παραδεχτούμε ότι είναι από τις 

πιο κρίσιμες, γιατί παρουσιάζουν πολλές ιδιαιτερότητες και γι αυτό οφεί-
λουμε να είμαστε πολύ προσεκτικοί πως θα ψηφίσουμε.

Είναι η πρώτη φορά που με την καινούργια Δημοτική Αρχή θα εφαρμο-
στεί ο Καλλικράτης.

Είναι η πρώτη φορά που γίνονται εκλογές κάτω από το βάρος της οικο-
νομικής κρίσης.

Είναι η πρώτη φορά που οι  σημαντικότεροι συνδυασμοί δεν είναι χρω-
ματισμένοι με το απόλυτο χρώμα του ενός κόμματος.

Καλούμαστε λοιπόν να εκλέξουμε ένα Δήμαρχο που θα είναι ικανός να 
φέρει σε πέρας, τουλάχιστο σε αυτήν την πρώτη θητεία, ένα έργο αρκετά 
δύσκολο.

Χρειαζόμαστε έναν άνθρωπο ο οποίος αμέσως , από την πρώτη μέρα 
θα πρέπει να θέσει σε εφαρμογή το έργο του Δήμου. Ο άνθρωπος αυτός 
θα πρέπει να έχει  πείρα στην Αυτοδιοίκηση για να μην χαθεί πολύτιμος 
χρόνος σε πειραματισμούς και ερασιτεχνισμούς. 

Πάνω από όλα χρειαζόμαστε έναν άνθρωπο που είναι γνωστός για την 
εργατικότητά του, την τιμιότητα και την ευσυνειδησία του. Η πείρα των τε-
λευταίων χρόνων απέδειξε  ότι στη διακυβέρνηση της χώρας τα χαρα-
κτηριστικά αυτά σπάνιζαν. Τα παχιά λόγια από τα μπαλκόνια, η επίδειξη 
δύναμης, ο κομματικός φανατισμός, αλλά πάνω από όλα το κυνήγι του 
προσωπικού και του κομματικού συμφέροντος, οδήγησαν την Πατρίδα 
μας στα χάλια που βρίσκεται, να δανείζεται για να επιβιώσει και να κόβει 
μισθούς και συντάξεις για να καλύψει τα ελλείμματα των σκανδάλων και 
της κακοδιαχείρισης.

Γι' αυτό στις φετινές εκλογές, οι πολίτες θα πρέπει να επιλέξουν με 
προσοχή και με το χέρι στην καρδιά, τον πεπειραμένο, τον δοκιμασμένο, 
τον τίμιο, τον ευσυνείδητο, τον εργατικό. Τον άνθρωπο που γνωρίζουμε για 
το ήθος του και τη σωφροσύνη του. 

Τον άνθρωπο που δεν προσπαθεί  να κερδίσει τις εκλογές με υποσχέ-
σεις και ταξίματα και προτιμά να χάσει ψήφους παρά να πει ψέματα ή να 
υποσχεθεί και να δεσμευθεί αργότερα ανεπανόρθωτα.

Κοιτάξτε τους δύο υποψήφιους που προσπαθούν αυτή τη στιγμή να 
κερδίσουν τη Δημαρχία. Κοιτάξτε τους προσεκτικά στα μάτια και με το 
χέρι στην καρδιά διαλέξτε αυτόν ή αυτήν που σας εμπνέει περισσότερη 
εμπιστοσύνη. Τον υποψήφιο που είστε βέβαιοι ότι σας λέει αλήθεια και  
τώρα και μετά τις εκλογές.



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

Το νησί µας
τόπος ανάπτυξης

& ευηµερίας

Τζανακόπουλος Παντελής
Αντιναύαρχος Π.Ν. ε.α.

Υποψήφιος Περιφερειακός Σύµβουλος

Χανιώτη Κων. Μαρία Υποψήφια Δηµ. Σύµβουλος

ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΕΝΙΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

Υποψήφιος ∆ήµαρχος Πάρου
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

“ Έµαθα να αγωνίζοµαι, να συνεργάζοµαι,
να επιµένω και να κερδίζω.
Στις δύσκολες εποχές, χρειαζόµαστε νέους ανθρώπους,
δραστήριους, δοκιµασµένους, µε ανοιχτό µυαλό”.
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γι’ αυτό που µας αξίζει
Πάµε µαζί

http: stellafyrogeni.wordpress.com
E-mail: antipari@hol.gr
Mob.: 694 2582321

Γιώργος Δραγάτης
Υπ ο ψ ή φ ι ο ς  Δ η µ .  Σ ύ µ β ο υ λ ο ς

ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΕΝΙΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

Υποψήφιος ∆ήµαρχος Πάρου

Βλαχογιάννης Χρήστος

Μαζί µπορούµε

Στις εκλογές της 7ης Νοεµβρίου οι 
Παριανοί ψηφοφόροι καλούνται να 
επιλέξουν τη ∆ηµοτική αρχή που 
εγγυάται το µέλλον του τόπου µας. Να 
επιλέξουν τους ανθρώπους που θέλουν 
και µπορούν να πετύχουν µε εντιµότη-
τα και συνέπεια την ανάπτυξη της 
Πάρου. Να υλοποιήσουν τα έργα που 
οραµατίστηκε ο Γιάννης Ραγκούσης, τα 
περισσότερα εκ των οποίων είναι στο 
στάδιο των µελετών και ένταξής τους 
σε προγράµµατα. 
Το ψηφοδέλτιο της Ενιαίας Κίνησης 
Πολιτών – Ενότητα για το Μέλλον υπό τον Χρήστο Βλαχογιάννη έχει τη δυναµική, τη 
γνώση, την εµπειρία και τη διάθεση να προχωρήσει µπροστά µε σταθερά βήµατα και ν’ 
ανταποκριθεί στα αιτήµατα του Παριανού λαού και στις ανάγκες του νησιού µας. Μπορεί 
να χειριστεί έναν «Καλλικρατικό» ∆ήµο, γιατί διαθέτει το απαραίτητο έµψυχο υλικό. 
Συνδυάζει το νέο µε το έµπειρο παλαιό και έχει ξεκάθαρες απόψεις για την αναβάθµιση 
της ποιότητας ζωής µας. 
Σ’ αυτό το ψηφοδέλτιο συµµετέχω κι εγώ και ζητώ να µου δώσετε τη δυνατότητα να 
αγωνιστώ µαζί µε τους άλλους συναδέλφους µου για το καλό του νησιού µας, για το καλό 
όλων µας. 

ΕΝΙΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2010
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Υποψήφια στο Περιφερειακό Συµβούλιο Νοτίου Αιγαίου
για την Πάρο και την Αντίπαρο

ΣΑΡΡΗ - ΠΑΠΑΚΥΡΙΛΛΟΥ ΔΩΡΑ
Έµπορος -  Επ ι χ ε ιρηµατ ίας

Kάνουµε
Επιλογή Ευθύνης!

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ
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Ο Βλαχογιάννης εμπνέει
σιγουριά και αισιοδοξία

Π. Ρήγας: Κάνω το χρέος μου ευσυνείδητα και αποτελεσματικά

Η ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΕΙ ΑΛΛΕΣ ΧΑΜΕΝΕΣ ΤΕΤΡΑΕΤΙΕΣ
συνέχεια από σελ.1
Προσπαθώ να συνδυάσω τα καθήκοντά 

μου στο Υπουργείο με τις υποχρεώσεις μου 
στις Κυκλάδες, εξαφανίζοντας ουσιαστικά 
την ιδιωτική μου ζωή και μηδενίζοντας κυ-
ριολεκτικά τις προσωπικές μου ανάγκες. 
Όμως δεν παραπονιέμαι. Κάνω κάτι που 
αγαπώ, που με ενδιαφέρει και κυρίως είναι 
χρήσιμο και επωφελές για την πατρίδα μου 
και τις Κυκλάδες. Απλά κάνω το χρέος μου 
ή πιο απλά τη δουλειά μου όσο γίνεται πιο 
ευσυνείδητα και αποτελεσματικά. 

Η αγορά έχει πρόβλημα. Τι μέτρα στήριξης θα υπάρ-
ξουν ώστε να βοηθηθούν οι επαγγελματίες και οι μικρο-
μεσαίες επιχειρήσεις που κλείνουν η μία μετά την άλλη, 
φαινόμενο που εμφανίστηκε έντονα και στην Πάρο; 

Η πρωτόγνωρη κρίση που πλήττει την 
ελληνική οικονομία ανάδειξε και μεγέθυ-
νε τα σοβαρά διαθρωτικά προβλήματα της 
αγοράς και δημιούργησε συνθήκες οικο-
νομικής ασφυξίας για χιλιάδες μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις και επαγγελματίες 
σε ολόκληρη τη χώρα και κατά συνέπεια 
και στα νησιά. Η αναστροφή του κλίματος 
χρειάζεται προσεκτικά και στοχευμένα οι-
κονομικά, αλλά και θεσμικά μέτρα. Στόχος 
η εξυγίανση της οικονομίας και της αγο-
ράς, η εφαρμογή σταθερών κανόνων και η 
προστασία της υγιούς επιχειρηματικότητας. 
Το σύνθημα «να πέσει χρήμα στην αγορά» 
έτσι αόριστα και γενικευμένα δεν αποτελεί 
πολιτική μας επιλογή.

Επειδή το χρήμα σήμερα είναι και ακρι-
βό και περιορισμένο πρέπει να «πέσει στην 
αγορά» στοχευμένα και με απόλυτα ορθο-

λογικό τρόπο. Τα προγράμματα ενίσχυσης 
της επιχειρηματικότητας θα είναι προσαρ-
μοσμένα στις σημερινές συνθήκες της κρί-
σης και θα έχουν ως στόχο τη διασφάλιση 
της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων που 
δίνουν έμφαση στην ποιότητα, την εξω-
στρέφεια και την καινοτομία.

Δημιουργούνται νέα χρηματοδοτικά ερ-
γαλεία με τη μορφή ταμείων ενίσχυσης της 
επιχειρηματικότητας που θα διοχετεύουν 
χαμηλότοκα δάνεια στην αγορά, τα οποία 
θα προέρχονται από κεφάλαια κρατικά και 
τραπεζικά.

Θα ενισχυθεί η λειτουργία και η αποτε-
λεσματικότητα της επιτροπής ανταγωνιστι-
κότητας για την προστασία του ελεύθερου 
ανταγωνισμού και την ουσιαστική αντιμε-
τώπιση της πολιτικής των καρτέλ. 

Με την υπογραφή των συμφωνιών ρευ-
στότητας με τις τράπεζες, θα υπάρξει και 
πάλι η ενεργοποίηση του τραπεζικού συ-
στήματος για τη δανειοδότηση των επιχει-
ρήσεων.

Μαχαιρίδης – Πουσσαίος. Δύο δοκιμασμένοι καταξι-
ωμένοι άνθρωποι στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
Τι εκλογικό αποτέλεσμα περιμένετε;

Ο Γιάννης Μαχαιρίδης επικεφαλής του 
ψηφοδελτίου «Ν. Αιγαίο – Αρχιπέλαγος 
Ανάπτυξης» έχει διανύσει εντυπωσιακά 
επιτυχημένη διαδρομή ως Γενικός Γραμ-
ματέας του Υπουργείου Αιγαίου για μακρύ 
χρονικό διάστημα και ως Νομάρχης Δωδε-
κανήσου δύο συνεχόμενες θητείες.

Ο Γιώργος Πουσσαίος υποψήφιος Αντι-
περιφεριάρχης  των Κυκλάδων, πέντε φο-

ρές εκλεγμένος Δήμαρχος Ίου, μέλος της 
ΤΕΔΚ Κυκλάδων, Πρόεδρος του Αειφορι-
κού Δικτύου της Αυτοδιοίκησης ΔΑΦΝΗ 
και μέχρι σήμερα Γενικός Γραμματέας 
Τουρισμού, έχει καταγραφεί στη συνείδη-
ση των Κυκλαδιτών, ανεξαρτήτου πολιτικής 
τοποθέτησης, ως ένα χαρισματικό, συγκρο-
τημένο και κυρίως αποτελεσματικό στέλε-
χος της Αυτοδιοίκησης.

Ο Γιάννης Μαχαιρίδης και ο Γιώργος 
Πουσσαίος έχοντας βαθιά γνώση των ιδι-
αιτεροτήτων και των προβλημάτων, αλλά 
κυρίως των δυνατοτήτων του νησιωτικού 
χώρου μπαίνουν επικεφαλής σε μια φιλό-
δοξη προσπάθεια που στόχο έχει να γίνει 
η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Περιφέρεια 
βιώσιμης ανάπτυξης, ποιότητας και ευη-
μερίας για τους κατοίκους των νησιών που 
την απαρτίζουν.

Έχοντας συγκροτήσει έναν εκλογικό 
συνδυασμό από έμπειρα και δοκιμασμένα 
στελέχη των νησιώτικων κοινωνιών της 
Περιφέρειας είναι βέβαιο ότι θα δώσουν 
νικηφόρα τη μάχη των εκλογών στις 7 του 
Νοέμβρη.

Στην Πάρο τελικά έχουμε τέσσερις συνδυασμούς. 
Τους επικεφαλής τους γνωρίζετε, τι εκτιμάτε σε σχέση 
με την εκλογική αναμέτρηση για τον κάθε συνδυασμό;

Στην Πάρο υπάρχει σήμερα μια επιτυχη-
μένη Δημοτική Αρχή, που ολοκλήρωσε σε 
μεγάλο βαθμό το έργο που είχε ξεκινήσει ο 
Γιάννης Ραγκούσης ως Δήμαρχος της Πά-
ρου πριν από οκτώ χρόνια και ταυτόχρονα 
έχει σχεδιάσει με τρόπο ολοκληρωμένο τα 
επόμενα αναπτυξιακά βήματα του νησιού. 

Ο Χρήστος Βλαχογιάννης, αποδείχθηκε 
ένας συνετός, ενωτικός, συναινετικός, ρεα-
λιστής και αποτελεσματικός Δήμαρχος.

Σήμερα, ενόψει των εκλογών της 7ης Νο-
εμβρίου, ο Χρήστος Βλαχογιάννης ηγείται 
ενός ψηφοδελτίου που εμπνέει σιγουριά 
και αισιοδοξία για το μέλλον. Έχει συσπει-
ρώσει γύρω από ένα συγκεκριμένο σχέδιο 
για το αναπτυξιακό μέλλον της Πάρου αξι-
όλογα στελέχη διαφορετικής κομματικής 
προέλευσης και κοινωνικής αναφοράς. Ο 
συνδυασμός του επενδύει στη συνέργεια, 
στη συλλογικότητα, στην εμπειρία, στο δυ-
ναμισμό και τις δυνατότητες της Παριανής 
κοινωνίας και πορεύεται με σιγουριά, νη-
φαλιότητα και σταθερό βηματισμό προς τις 
εκλογές.

Την κυρία Πρωτολάτη δεν είναι εύκολο 
να την παρακολουθήσει κανείς. «Φλερτά-

ρει» συνεχώς – πολιτικά εννοώ – με δια-
φορετικά πρόσωπα από διαφορετικούς πο-
λιτικούς χώρους αναζητώντας ευκαιριακές 
συμμαχίες σε μια προσπάθεια να εμφανι-
στεί ως αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση για 
την δημαρχία της Πάρου. Προσωπικά, έχω 
την άποψη ότι δεν πείθει. Δεν συγκροτεί 
αξιόμαχη δημοτική ομάδα και επενδύει 
στην πόλωση, το στείρο τοπικισμό και στην 
προβολή του δικού της πολιτικού «εγώ». 
Είναι προφανές ότι τέτοιοι συνδυασμοί εί-
ναι θνησιγενείς και αναλώσιμοι και κυρίως 
δεν εμπνέουν σιγουριά για το μέλλον.

Οι άλλοι δύο εκλογικοί συνδυασμοί απο-
τελούν απλώς προεκτάσεις των κομματικών 
χώρων που εκπροσωπούν. Αρθρώνουν ξύ-
λινο,  άγονο και μηδενιστικό πολιτικό λόγο 
και δεν έχουν καμία πιθανότητα να απευ-
θυνθούν σε ευρύτερα ακροατήρια πέρα του 
κομματικού τους.

Το πείραμα του να γίνει Δήμος η Αντίπαρος πιστεύετε 
ότι θα είναι βιώσιμο. Εγγυώνται κάτι τέτοιο τα σχήματα 
που διεκδικούν το Δήμο Αντιπάρου;

Ο «Καλλικράτης» έδωσε τη δυνατότητα 
στην Αντίπαρο να διατηρήσει την αυτονο-
μία της ως αυτοδιοικητικός οργανισμός και 
μάλιστα ν’ αναβαθμιστεί από Κοινότητα σε 
Δήμο. Το εγχείρημα είναι ιδιαίτερα δύσκο-
λο, αφού οι νέοι Καλλικρατικοί Δήμοι ανα-
λαμβάνουν σημαντικές αρμοδιότητες στον 
τομέα του σχεδιασμού και της υλοποίηση 
της τοπικής ανάπτυξης και στον τομέα της 
εξυπηρέτησης των πολιτών.

Οι πολίτες της Αντιπάρου, οι οποίοι στη 
συντριπτική τους πλειοψηφία στήριξαν την 
αυτοδιοικητική αυτονομία του νησιού τους, 
έχουν την ευθύνη να κάνουν τη βέλτιστη 
επιλογή από όσους κατέρχονται στον εκλο-
γικό στίβο της 7ης Νοεμβρίου. Η Αντίπαρος 
δεν αντέχει άλλες χαμένες τετραετίες. Πρέ-
πει να καλύψει τα ελλείμματα σε υποδομές 
και έργα ανάπτυξης. Η πολιτεία οφείλει να 
μεριμνήσει για τη στήριξη των μικρών δή-
μων, ώστε να επιβιώσουν στο νέο ανταγω-
νιστικό περιβάλλον της αυτοδιοίκησης που 
δημιούργησε ο «Καλλικράτης».

Σε ότι με αφορά θα είμαι αρωγός στις 
προσπάθειες των νέων και κυρίως των 
μικρών «Καλλικρατικών» δήμων των Κυ-
κλάδων για να πορευθούν με επιτυχία στο 
μελλοντικό τους ταξίδι.

Ομιλίες Βλαχογιάννη
στα χωριά της Πάρου

Την Κυριακή 31 Οκτωβρίου στις 11 το πρωί ο δήμαρχος Χρ. Βλαχογιάννης θα μιλή-
σει στους ετεροδημότες της Αθήνας στο ξενοδοχείο ΑΚΡΟΠΟΛ (Πειραιώς ,  πλατεία 
Ομονοίας). Στην Πάρο:

• Παρασκευή 29 Οκτωβρίου, ώρα 19.00  Άσπρο Χωριό: Αίθουσα Ι.Ν. Ζωοδόχου Πη-
γής, ώρα 20.00 Δρυός:  Εστιατόριο Τριαντάφυλλου (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 17:00 Μαράθι: Δημοτικό σχολείο Μαραθιού, ώρα 18.00 

Κώστος: Αίθουσα Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου, ώρα 19.00 Λεύκες: Κοινοτικό Κατάστημα
• Πέμπτη 4 Νοεμβρίου, ώρα 20.00 Μάρπησσα: Εστιατόριο «ΠΑΡΕΑ»
• Παρασκευή 5 Νοεμβρίου, ώρα 19.30 Νάουσα: Κεντρική πλατεία, ώρα 20.30 Παροι-

κιά: Εκλογικό Κέντρο πλατεία Αλυγαριάς.

Νίκος Συρμαλένιος

Περιοδεία σε Πάρο και Αντίπαρο 
Συνεχίζοντας την περιοδεία του ο υποψήφιος περιφερειάρχης Ν. Αιγαίου Νίκος 

Συρμαλένιος, επισκέφθηκε τα νησιά Πάρο, Αντίπαρο. Την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου, 
μετά από πρόσκληση των τριών υποψηφίων περιφερειακών συμβούλων της Πάρου-
Αντιπάρου Νίκου Ακάλεστου, Χρίστου Γεωργούση και Σταματούλας Σαρρή, μίλησε 
σε ανοιχτή εκδήλωση στην αίθουσα του “Αρχίλοχου” στην Παροικιά, όπου ανέλυσε 
τους στόχους της παράταξή του μπροστά στις εκλογές. Στην εκδήλωση μίλησε επίσης 
ο υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος Χρίστος Γεωργούσης, όπου ανάμεσα στα 
άλλα, τόνισε την ανάγκη και τη σημασία ενότητας της αριστεράς, καθώς και την ανά-
γκη της διαχρονικής της παρουσίας στα δρώμενα της Πάρου. Στο ακροατήριο μεταξύ 
των άλλων παρευρέθηκε και ο υποψήφιος δήμαρχος Πάρου Μανώλης Γλέζος .

Το Σάββατο 23/10 ο Νίκος Συρμαλένιος συνοδευόμενος από τον υποψήφιο περι-
φερειακό σύμβουλο Νίκο Ακάλεστο περιόδευσε στην αγορά της Παροικιάς, ενώ το 
βράδυ μετά από πρόσκληση του συνδυασμού του υποψήφιου δημάρχου Αντιπάρου 
κ. Λεβεντάκη, συμμετείχε ως συνομιλητής σε ανοιχτή συγκέντρωση στην πλατεία του 
νησιού, με θέμα τον Καλλικράτη.
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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. 

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

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. 

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

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ    
 & ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ     

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-
τρικό αγροτεμάχιο 30.000τ.μ, 
με πανοραμική θέα θά-

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.

Γρηγορία Πρωτολάτη
Υπ ο ψ ή φ ι α  Δ ή µ α ρ χ ο ς  Π ά ρ ο υ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓ. ΡΟΥΣΣΟΣ (Κοντογιώργης)
Υπ ο ψ ή φ ι ο ς  ∆ η µ ο τ ι κ ό ς  Σ ύ µ β ο υ λ ο ς  

Ιδρυτής - Πρόεδρος της Κοντογιώργης Α.Ε.
Αντιπρόεδρος Σ.Ε.Β.Ε.Σ. Κυκλάδων

“Με την εµπειρία µου από την επαγγελµατική µου δραστηριότητα
στον κλάδο του Τουρισµού και της Οικοδοµής,
που είναι οι πυλώνες της Εθνικής Οικονοµίας
και βλέποντας ότι η Πάρος αξίζει
καλύτερη θέση, συντάσσοµαι
µε το συνδυασµό ”Πάρος Αξία”
και την κα. Γρηγορία Πρωτολάτη
για να επιτύχουµε ένα καλύτερο
αύριο για το νησί
και τα παιδιά µας...”

ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ - ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ «ΠΑΡΟΣ ΑΞΙΑ» 

Αγαπητές συµπολίτισσες & αγαπητοί συµπολίτες,

Αυτές οι εκλογές είναι πολύ κρίσιµες για την πορεία του νησιού µας και 
τα διλήµµατα για τον καθένα από εµάς είναι εξίσου πολύ σηµαντικά. 

● Έχουµε να επιλέξουµε µεταξύ ενός ∆ήµου «απλού διαχειριστή» όπως 
αυτός εµφανίζεται τα τελευταία τριάµισι χρόνια ή ενός ∆ήµου διεκδικητή 
στην πιο κρίσιµη καµπή της ιστορίας του όσον αφορά στην επίτευξη µεγά-
λων έργων, όπως το αεροδρόµιο και το νοσοκοµείο;

● Έχουµε να επιλέξουµε µεταξύ ανθρώπων «συνταξιούχων πολιτικών» 
ή ανθρώπων οι οποίοι µέσα από την επαγγελµατική τους σταδιοδροµία 
διασφαλίζουν θετική πορεία για τα ∆ηµοτικά ∆ρώµενα του νησιά µας; 

● Έχουµε να επιλέξουµε µεταξύ ενός συνδυασµού που απαρτίζεται από 
τους ίδιους ανθρώπους τόσα χρόνια και οι οποίοι, ότι είχαν να 
δώσουν το έδωσαν ή από νέους ανθρώπους στην πολιτική µε φρέσκιες 
και σύγχρονες ιδέες, µε όρεξη για προσφορά και δηµιουργία;

Σ’ αυτά τα κρίσιµα ερωτήµατα φίλες και φίλοι, είµαστε όλοι µας υποχρε-
ωµένοι νʹ απαντήσουµε µε νηφαλιότητα και σύνεση, ανεπηρέαστοι από 
κοµµατικές σκοπιµότητες και «άνωθεν εντολές», αλλά µε µοναδικό γνώ-
µονα το συµφέρον του νησιού µας.  

Ο συνδυασµός «ΠΑΡΟΣ-ΑΞΙΑ» 
µε υποψήφια δήµαρχο
την Γρηγορία Πρωτολάτη,

άνθρωπο µε πολύχρονη εµπει-
ρία στα κοινά και µε υποψηφί-
ους συµβούλους νέους και 
άφθαρτους ανθρώπους, µπορεί 
νʹ απαντήσει σε όλα αυτά τα 
διλήµµατα και να δώσει ελπίδα 
και προοπτική για ένα καλύτε-
ρο αύριο για το νησί µας. 

Γι΄ αυτό λοιπόν σας προσκαλώ 
να κάνουµε όλοι µαζί τη µεγάλη 
αλλαγή που χρειάζεται ο τόπος µας 
και στις 7 Νοεµβρίου νʹ αλλάξουµε 
όλοι µαζί σελίδα για µια ΠΑΡΟ ΜΕ 
ΑΞΙΑ!

Γρηγορία Πρωτολάτη
Υπ ο ψ ή φ ι α  Δ ή µ α ρ χ ο ς  Π ά ρ ο υ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤ. ΜΠΑΦΙΤΗΣ
Υπ ο ψ ή φ ι ο ς  ∆ η µ ο τ ι κ ό ς  Σ ύ µ β ο υ λ ο ς  
Οικονοµολόγος, Αντιπρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων Πάρου - Αντιπάρου
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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.

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

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

 ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ              
 ΠΡΟΣΦΟΡΑ      

ΚΑΛΑΜΙ, ενοικιάζεται διαμέ-
ρισμα σε άριστη τοποθεσία με 
θέα, πλήρης σε όλα. Τηλ.: 22840 
21569, 6977367790.

ΛΟΓΑΡΑΣ, ενοικιάζεται δια-
μέρισμα πλήρως εξοπλισμένο, 
κατασκευής 2010. Τιμή συζητή-
σιμη. Τηλ.: 6948436366, e-mail: 
oassis10@yahoo.gr

ΛΕΥΚΕΣ, ενοικιάζεται διώροφη 
κατοικία 70τ.μ. Τιμή: 200€ Τηλ.: 
6974963742.

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, 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.

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

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

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.

 ΕΡΓΑΣΙΑ - ΖΗΤΗΣΗ               

ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΟΣ ΜΑΓΕΙΡΑΣ  
Έλληνας έως 45 ετών, ζητείται για 
εστιατόριο στην  Παροικία. Τηλ.: 
22840 23652. Κος Βαγγέλης.

ΑΤΟΜΑ, ζητούνται για ανεξάρ-
τητη συνεργασία. Δυνατότητα 
απασχόλησης από το σπίτι. Απο-
δοχές μέχρι 10.000€ μηνιαίως. 
Τηλ.: 6981072375. 

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.

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.

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.

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                 

2 SUZUKI SAMURAI, πωλούνται. 
Το ένα τρακαρισμένο μοντέλο του 
2000΄και το άλλο μοντέλο του 
2004’ εν κινήσει με πρόβλημα 
μηχανής. Τιμή: 6.000€ και τα δύο. 
Τηλ.: 6985022129. Από 18:00 – 
21:00.

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΙ 
ΨΥΓΕΙΟ πωλούνται, επίσης 2 
ξύλινοι καναπέδες, 2 μπουφέ, 1 
συρταριέρα όλα παλιά κομμάτια, 
πωλούνται σε τιμή ευκαιρίας μα-
ζί ή χωριστά. Τηλ.: 6948701070, 
22840 55007.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ-ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ, 
ζητείται με μικρό κεφάλαιο για 
καφέ-μπαρ στον Κώστο, μεγάλο 
οικόπεδο κατάλληλο και για συ-
ναυλίες, εκδηλώσεις, πάρτι, κ.λπ. 
Τηλ.: 6932066477. 

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

ΣΚΑΦΤΙΚΟ DIANA, 10 ίππων 
πωλείται. Ιδανικό για ρυμουλ-
κά, μηχανή από επισκευή. Τηλ.: 
6947338672.

SUZUKI JIMNY 1300 cc, μοντέ-
λο 2005΄με 30.000χλμ, χρώματος 
μπεζ με έξτρα ράδιο cd, κοτσα-
δόρο, σκαλοπάτια πίσω αεροτομή 
pool bar. Πωλείται σε άριστη κα-
τάσταση. Τιμή 10.000€ μετρητής. 
Τηλ.: 6979301840.

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.

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

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.

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.

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 
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Aνακαλύψτε
το pilates
µε τα αυθεντικά
µηχανήµατα!

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

Joseph H. Pilates

www.dounai-lavein.gr

Όλες οι πληροφορίες στη διάθεσή σου

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

300
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Συζήτηση με τους υποψηφίους Δήμαρχους Πάρου –
Αντιπάρου είχε ο Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Πάρου 
– Αντιπάρου στους οποίους εξέθεσε τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι εμποροεπαγγελματίες των νησιών και 
ζήτησε τις προγραμματικές δεσμεύσεις τους. Οι υποψή-
φιοι, που όπως είπαν, θεωρούν αυτονόητο να ενισχύσουν 

την οικονομία των νησιών, που περνάει και μέσα από τους 
εμποροεπαγγελματίες, δήλωσαν τη συμπαράστασή τους 
και την ενεργή βοήθειά τους, με εξαίρεση τον κ. Γλέζο, 
ο οποίος ανέφερε ότι η κάθε απόφαση θα περνά από το 
λαό της Πάρου, με βάση την αρχή της παράταξής του για 
"άμεση δημοκρατία". 

Οι συναντήσεις με τους υποψήφιους Δημάρχους της 
Πάρου έγιναν την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου στην αίθου-
σα του Δημοτικού Συμβουλίου. Προσήλθαν όλοι, πλην της 
Υποψήφιας με το συνδυασμό «Πάρος ΑΞΙΑ», Γρηγορίας 
Πρωτολάτη, η οποία απέφυγε τη συνάντηση με το πρό-
σχημα, ότι διαφωνεί με το χώρο που επιλέχθηκε για τις 
συναντήσεις. 

Από τον Εμποροεπαγγελματικό Σύλλογο μετείχαν στη 

συζήτηση ο Πρόεδρος Απ. Αλιπρά-
ντης, ο Γενικός Γραμματέας Τ. Τρι-
αντάφυλλος η ταμίας Μαρία, Πρι-
μυκηρίου, ο Ειδικός Γραμματέας 
Ν. Ραγκούσης και το μέλος Θωμάς 
Παντελαίος, καθώς και έμποροι του 
νησιού. Τα ζητήματα που έθεσαν 
στους υποψηφίους αφορούν την κα-
ταπολέμηση του παραεμπορίου, την 
ενίσχυση της τοπικής αγοράς, τον 

έλεγχο στον τρόπο λειτουργίας της Εμποροπανήγυρης του 
Δεκαπενταύγουστου, ώστε να μην πλήττονται οι καταστη-
ματάρχες της Πάρου και τα Πολυκαταστήματα, για τα οποία 
ζήτησαν τη δέσμευση από τη νέα Δημοτική αρχή, όποια και 
αν είναι αυτή, να λάβει ομόφωνη απόφαση, ώστε αυτού 
του είδους τα καταστήματα να μην ξεπερνούν τα 200 τ.μ. 
στην Πάρο και τα 100 στην Αντίπαρο. Τονίστηκε επίσης, ότι 
το προηγούμενο Δ.Σ. είχε πάρει ομόφωνη απόφαση για 
αδειοδότηση πολυκαταστημάτων στα 200 τ.μ. και την οποία 
τήρησε, σε αντίθεση με το Επαρχείο και τη Νομαρχία, που 
όπως τονίστηκε ήταν πάντα απέναντι στο Σύλλογο και εξέ-
δωσαν άδειες για 600 τ.μ.

Ο κ. Χρ. Βλαχογιάννης – Ενιαία Κίνηση Πολιτών Ενότητα 
Για Το Μέλλον, τόνισε ότι πάντα υπήρχε καλή συνεργασία 
με τον Σύλλογο με στόχο το καλύτερο δυνατό για την προ-
στασία της τάξης των επαγγελματιών, ώστε να μην... ξεφύ-
γει η οικονομία του τόπου. Η συνεργασία αυτή θα συνεχι-
στεί και στο μέλλον.

Ο κ. Κ. Ροκονίδας - Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου, δήλωσε 
πως από όποια θέση και αν 
έχουν ως συνδυασμός στο 
νέο Δημοτικό Συμβούλιο θα 
στηρίζουν τα αιτήματα του 
Συλλόγου, γιατί όπως είπε, 
είναι αιτήματα που υιοθετούν. 

Ο κ. Μ. Γλέζος – Κίνηση 
Ενεργών Πολιτών Πάρου, 
ανέφερε ότι σε πρώτη φάση 
συμφωνούν με τα αιτήματα 
του κλάδου των εμποροε-
παγγελματιών, όμως τόνισε 
όλες οι προτάσεις θα τίθενται 
στην κρίση του λαού και αν 
δεν συμφωνεί, εμείς θα σε-
βόμαστε την απόφασή του 
έστω και αν είναι λάθος.

Στην Αντίπαρο
Συνάντηση του Συλλόγου έγινε και με τους Υποψηφίους 

Δημάρχους της Αντιπάρου την Κυριακή 24 Οκτωβρίου στην 
αίθουσα «Καλουδά». 

Ο κ. Γ. Λεβεντάκης – Ανάπτυξη Ενότητα Δημιουργία, δε-
σμεύτηκε ότι ο συνδυασμός του θα είναι στο πλευρό του 
Συλλόγου και τόνισε ότι συμφωνεί με τα αιτήματα και αν θα 
είναι η επόμενη δημοτική αρχή, θα τα στηρίξει. Τόνισε ότι 
τα περισσότερα συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα του 
συνδυασμού του.

Ο κ. Ν. Μαριάνος Ενωτική Κίνηση Προόδου, εξέφρα-
σε την άποψη ότι θα πρέπει να υπάρξει ισχυρός δεσμός 
μεταξύ Δήμου και Επαγγελματιών και ότι σε συναντήσεις 
μαζί τους θα σχεδιάζονται όλες οι ενέργειες προς όφελός 
τους και κατ΄ επέκταση προς όφελος της Αντιπάρου. Έκανε 
λόγο μάλιστα για τη δημιουργία ενός οργάνου που θα έχει 
ως μέλημά του τη στήριξη της τοπικής οικονομίας.

Ο κ. Π. Σφαλαγκάκος Μένουμε Αντίπαρο ακούγοντας 
τα αιτήματα, αλλά και τις προτάσεις του Συλλόγου για την 
επίλυσή τους, εκτίμησε ότι οι λύσεις έχουν βρεθεί, με τις 
οποίες συμφωνεί, τόνισε ότι θα πρέπει να στηριχτεί ο του-
ρισμός, ώστε να βοηθηθούν οι επαγγελματίες του νησιού 
και σημείωσε, πως άσχετα με το εκλογικό αποτέλεσμα, ο 
συνδυασμός του θέλει να βοηθήσει και μάλιστα έχει δια-
μορφώσει και προτάσεις. Ότι τίθεται είπε, από τον Εμπο-
ροεπαγγελματικό Σύλλογο και είναι για το καλό της Αντι-
πάρου, θα είμαστε αρωγοί. 

Εποικοδομητικός 
διάλογος Μαριάνου
- Αντιπαριωτών

Την πρώτη του δημόσια προεκλογική συγκέντρωση 
πραγματοποίησε την Κυριακή 24 Οκτωβρίου, ο υποψήφιος 
Δήμαρχος Αντιπάρου με το συνδυασμό «Ενωτική Κίνηση 
Προόδου» Ν. Μαριάνος.

Η ομιλία του ήταν σύντομη, γιατί ο κ. Μαριάνος εστίασε 
περισσότερο σε συζήτηση με τους συμπατριώτες τους και 
πέτυχε να γίνει ένας εποικοδομητικός διάλογος από τον 
οποίο δεν έλειψαν οι προτάσεις, οι παρατηρήσεις και οι 
αντιπαραθέσεις σε ευπρεπές όμως πλαίσιο και από τις δύο 
πλευρές.

Το σημαντικό είναι ότι συγκεντρώθηκε πολύς κόσμος 
και έδειξε να τον απασχολούν έντονα τα προβλήματα του 
νησιού τους. Σημαντικό επίσης, είναι ότι ο κ. Μαριάνος είχε 
για όλα απάντηση, καθώς συμπεριλαμβάνονται στο πρό-
γραμμά του. 

Δεσμεύσεις υποψηφίων προς τους επαγγελματίες

Η Γρηγορία Πρωτολάτη
δεν δέχτηκε συνάντηση

Νέο Διοικητικό Σύμβούλιο
Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Μώλου Μαρμάρων Πάρου 

“Ο Άγιος Νικόλαος” ανακοινώνει τη σύνθεση του Διοικητι-
κού του Συμβουλίου:

Πρόεδρος:  Ιωάννης Κληρονόμος, Αντιπρόεδρος: 
Ιωάννης Χριστόφορος, Ταμίας:  Αλέξανδρος Τσαγκαράκης, 
Γραμματέας: Βασιλική Κληρονόμου, Μέλος:  Δημήτριος 
Γρηγορίου, Αναπληρωματικά μέλη:  Εμμανουέλα Τσαγκα-
ράκη, Αλέξανδρος Γεννάρης.

Θεατρικό εργαστήρι 
 
Ο πολιτιστικός σύλλογος ‘’Αρχίλοχος’’  οργανώνει θε-

ατρικό εργαστήρι κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 7:00 - 9;00 
το βράδυ και σας περιμένει για την πρώτη συνάντηση τη 
Δευτέρα 1η Νοεμβρίου.

Ο Γιώργος Γεμελιάρης, που θα βοηθήσει σ’ αυτή τη δι-
αδρομή, γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Πάρο. Σπούδασε 
στην Ανώτερη Δραματική Σχολή Ίασμος και στο Θέατρο 
των Αλλαγών. Είναι απόφοιτος σκηνοθεσίας και εργάζε-
ται  ως ηθοποιός και  σκηνοθέτης στο θέατρο, την τηλεό-
ραση και τον κινηματογράφο.
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Αφήνουμε το παρελθόν
Βαδίζουμε στο μέλλον

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΙΑΝΟΣ

Ενωµένοι αντιµετω
πίζουµε

τις προκλήσεις

• Η έκπλη-
ξη σ’ αυτές 
τις εκλογές, 
δεν θα είναι 
ότι ο Βλα-
χογιάννης 
θα εκλεγεί 
από την 
πρώτη Κυ-

ριακή, αλλά το ότι η Λαϊκή Συσπείρωση με τον 
Κ. Ροκονίδα, θα έχει ισχυρή παρουσία στο νέο 
Δημοτικό Συμβούλιο. Η αλήθεια είναι, όπως είπε 
ο κ. Ροκονίδας, ότι ούτε οι ίδιοι, όταν σχεδίαζαν 
τη δημιουργία της παράταξης, δεν πίστευαν ότι 
θα τύχουν τόσο μεγάλης αποδοχής από τους 
Παριανούς. 

• Κι’ άλλη έκπληξη από τον Ροκονίδα στα εγκαί-
νια του εκλογικού του κέντρου: χωρίς να είναι 
στην Πάρο όλοι οι υποψήφιοι του συνδυασμού, 
άρα και στα εγκαίνια, κόντεψε ο κόσμος να ξεπε-
ράσει αυτούς που συγκεντρώθηκαν στα εγκαίνια 
της Πάρος ΑΞΙΑ. Γι’ αυτό είπε ο Ροκονίδας ότι 
δεν στοχεύουμε την Τρίτη θέση αλλά πολύ ψη-
λότερα. Φοβάμαι ότι θα χρειαστούν πολλά καρ-
διοτονωτικά το βράδυ των εκλογών. 

• Ο Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος δεν άφη-
σε την ευκαιρία των Δημοτικών εκλογών να 
πάει χαμένη. «Έκατσε» στο τραπέζι όλους τους 

υποψήφιους δημάρχους Πάρου – Αντιπάρου και 
ζήτησε να δεσμευτούν πάνω στα σοβαρά προ-
βλήματα που απασχολούν τον εμπορικό κόσμο 
των νησιών μας. Στήριξη της ντόπιας αγοράς, 
παραεμπόριο, πολυκαταστήματα, κόστος μετα-
φορών κ.λπ, είναι ορισμένα από τα προβλήματα 
που έθεσε. 
Από όλους τους υποψήφιους, όπως γραφούν 
τα δελτία του Συλλόγου απέσπασαν θετικές δε-
σμεύσεις. Ηχηρή εξαίρεση η Γρηγορία Πρωτολά-
τη, που ουσιαστικά αρνήθηκε να συναντηθεί με 
τους εκπροσώπους του εμπορικού κόσμου. Της 
αρκεί μάλλον η υποψηφιότητα της Αντιπροέδρου 
του Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου. 

• Αναρωτιούνται τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. Εμπ/
κού Συλλόγου γιατί η Γρηγορία και η υποψήφιά 
της απέφυγαν τη συνάντηση με το Σύλλογο, με 
τη δικαιολογία ότι η συνάντηση θα γινόταν στην 
αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Το επιχεί-
ρημα αυτό είναι μια φτηνή πρόφαση, αφού στην 
αίθουσα αυτή η Γρηγορία θα συναντηθεί με το 
προσωπικό του Δήμου και με τους συλλόγους 
των ενοικιαζομένων δωματίων. 
Η αλήθεια είναι, ότι έως σήμερα έχει ανοίξει πό-
λεμο η κυρία Έπαρχος με το Εμποροεπαγγελμα-
τικό Σύλλογο για την υπόθεση των πολυκαταστη-
μάτων και φυσικό είναι να μην αντέχει να κάτσει 
στο ίδιο τραπέζι με τους εμπόρους. Κατανοώ τη 
δύσκολη θέση της γιατί όταν ο Δήμος γνωμοδο-

τούσε με βάση την πάγια θέση του για τα πολυ-
καταστήματα στα 200 μέτρα, το Επαρχείο υπερα-
σπιζόταν με … ανεξήγητο πάθος τα 400 μέτρα, 
τα οποία με πολύ εύκολο τρόπο, με τα γνωστά 
παράθυρα του νόμου, έγιναν 500-600 κτλ. 

• «… και συμφώνησε και ο κ. Λεβεντάκης ανα-
γνωρίζοντας ότι παρασύρθηκαν και έσφαλαν ως 
προς τις εκτιμήσεις τους και…» αντιγράφουμε 
από το τελευταίο δελτίο τύπου της Κοινότητας 
Αντιπάρου. Ακόμα όμως δεν έχουμε διαβάσει 
πουθενά μια διάψευση από τον κ. Λεβεντάκη και 
συνειρμικά σκεφτόμαστε άλλη μια «κωλοτού-
μπα» στο βωμό της ψηφοθηρίας.  Προκύπτουν 
όμως κάποια ερωτήματα που πολύ φοβάμαι ότι 
ο κ. Λεβεντάκης θα τα αφήσει αναπάντητα: τριά-
μισι χρόνια παρασύρθηκε  αλλά δεν μας λέει από 
ποιόν. Τριάμισι χρόνια δεν κατάλαβε τι γράφουν 
τα επίσημα ντοκουμέντα για την κυρία Μανέτα 
και έτσι παρασύρθηκε; Εάν έτσι είναι αναρω-
τιόμαστε πώς θα καταλάβει τις νέες διατάξεις 
του Καλλικράτη και τις εκατοντάδες Υπουργικές 
αποφάσεις που θα εκδοθούν για να λειτουργήσει 
ο νόμος. Αναρωτιόμαστε αν πιστεύει ο κ. Λεβε-
ντάκης ότι έχει παρασυρθεί και από τον  κ. Ρήγα, 
ο οποίος σήκωσε το κύριο βάρος για το ξεσκέ-
πασμα των ανομιών της κ. Προέδρου;
Α, ρε Κώστα τι σε περιμένει…

• Έγινα δύο συγκεντρώσεις στην πλατεία της 

Αντιπάρου που είχαν σχεδόν τον ίδιο κόσμο, 
αλλά διαφορετικό θέμα. Στην πρώτη, η συζήτη-
ση ήταν για τον «Καλλικράτη» με ομιλητές τους 
κ.κ. Ρήγα, Σιγάλα, Σιρμαλένιο και Γλέζο, ενώ στη 
δεύτερη με ομιλητή τον υποψήφιο Ν. ΜΑΡΙΆΝΟ 
έγινε συζήτηση με τους Αντιπατριώτες για τα 
προβλήματα του χωριού και τις προγραμματι-
κές δεσμεύσεις του συνδυασμού. Έως εδώ όλα 
καλά. Υπάρχει όμως μια ουσιαστική διαφορά. 
Στη μια ο υποψήφιος Δήμαρχος τολμά ανοιχτή 
συζήτηση με τους συγχωριανούς του για τα θέ-
ματα του χωριού, ενώ στην άλλη ο υποψήφιος 
δήμαρχος απλά παραβρέθηκε και άφησε τους 
άλλους ν’ αναπτύσσουν τις θέσεις τους για τον 
«Καλλικράτη». Δε, λέω, έξυπνη επιλογή. ΒΑΖΟΥ-
ΜΕ τους άλλους ΝΑ ΜΙΛΑΝΕ για γενικότερα θέ-
ματα γιατί εμείς δεν έχουμε θέσεις για τα θέματα 
του χωριού και …»δεν το έχουμε», όπως λένε οι 
νεολαίοι, να βγούμε ανοιχτά σε διάλογο.

• Βροχή οι κλίσεις του λιμεναρχείου προς κάθε 
κατεύθυνση σε περίοδο που αναστενάζει η αγο-
ρά. Τη στιγμή που όλοι ψάχνουν τρόπους πως θα 
τακτοποιήσουν τις βαριές οικονομικές υποχρεώ-
σεις, φορτωνόμαστε με νέες. Λίγο κράτει κύριοι 
του λιμεναρχείου, μην επιβαρύνετε άλλο το χει-
μωνιάτικο κλίμα...

Καθυστερεί η ανέγερση της αί-
θουσας πολλαπλών χρήσεων και 
αθλητικών εκδηλώσεων στο χώρο 
του Δημοτικού Σχολείου Αρχιλόχου 
- Μάρπησσας», παρά το γεγονός, 
ότι με ενέργειες του Δήμου Πάρου, 
εξασφαλίστηκε από το 2008 η χρη-
ματοδότηση του έργου. Ένα έργο, 
το οποίο έπρεπε ή να κατασκευαστεί 
από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρί-
ων ή να αναλάβει την κατασκευή το 
Επαρχείο, όπως και έγινε, αφού είχε 
δεσμευτεί γι’ αυτό η Έπαρχος Γρη-
γορία Πρωτολάτη. Οι κινήσεις που 
έπρεπε να γίνουν ήταν κατ’ αρχάς 
προγραμματική σύμβαση και μελέτη. 
Το πρώτο δεν έχει γίνει, κατά δήλωση 
όμως της κ. Πρωτολάτη στη συζήτηση 
που έγινε την Δευτέρα, 25 Οκτωβρί-
ου 2010, στην αίθουσα του Αρχιλό-
χου στην Παροικιά με τη συμμετοχή 
του κ. Χρήστου Βλαχογιάννη, της κ. 
Γρηγορίας Πρωτολάτη, του κ. Κώστα 
Ροκονίδα και του κ. Μανώλη Ισιγώνη, 
προχωράει η μελέτη…

Και επειδή κατά τη συζήτηση από 
όσα ειπώθηκαν δεν έβγαινε συμπέ-
ρασμα για το που βρίσκεται το ψέμα 
και που είναι η αλήθεια, ο  υποψήφι-
ος Δήμαρχος Χρήστος Βλαχογιάννης 
εξέδωσε αναλυτικό δελτίο Τύπου και 
δίνει τις απαραίτητες διευκρινίσεις: 

• «Στις 12 Σεπτεμβρίου 2008 κατά 
τη διάρκεια της επίσκεψης του κ. 
Στυλιανίδη στην Πάρο για τα εγκαί-
νια των κτιρίων του ΕΠΑΛ Πάρου 
πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στην αί-

θουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού 
Συμβουλίου. Κατά τη διάρκεια της 
σύσκεψης, παρουσία όλων και της 
κ. Επάρχου Πάρου - Αντιπάρου, ο κ. 
Βλαχογιάννης έθεσε υπόψη του κ. 
υπουργού την ύπαρξη του κληροδο-
τήματος «Παναγιώτη Κουτρέλη» το 
οποίο διέθετε σε τραπεζικό λογαρια-
σμό το ποσό των 174.000 ευρώ και 
ζήτησε, μέσω του Οργανισμού Σχο-
λικών Κτιρίων, να προωθηθεί η υλο-
ποίηση του συγκερκιμένου έργου. Ο 
υπουργός κ. Στυλιανίδης δεσμεύτηκε 
για την υλοποίηση του αιτήματος».

• Στις 14 Οκτωβρίου 2008, ένα 
μήνα περίπου μετά τη σύσκεψη στο 
Δημαρχείο, από το Δήμο Πάρου - 
Γραφείο Δημάρχου εστάλει επιστολή 
προς τον υπουργό Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων κ. Ευριπίδη Στυ-
λιανίδη, η οποία κοινοποιήθηκε και 
στον Οργανισμό Σχολικών κτιρίων. 

Με την επιστολή ο κ. Βλαχογιάν-
νης υπενθύμιζε στον υπουργό την 
ύπαρξη κληροδοτήματος «ΠΑΝΑΓΙΩ-
ΤΗΣ ΚΟΥΤΡΕΛΗΣ» το οποίο διαθέτει 
σε τραπεζικό λογαριασμό το ποσό 
των 174.000 ευρώ, χρήματα που πα-
ραμένουν ανεκμετάλλευτα και τον 
ενημέρωνε ότι το Δημοτικό Σχολείο 
Αρχιλόχου - Μάρπησσας προήλθε 
από την ενοποίηση των σχολείων 
Μάρπησσας, Δρυού, Προδρόμου, 
Μαρμάρων και φοιτούν σε αυτό περί 
τους 200 μαθητές. Το Σχολείο διαθέ-
τει μεγάλο και κατάλληλο οικόπεδο 
για το σκοπό αυτό. Δεν διαθέτει όμως 

αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, με 
αποτέλεσμα οι εκδηλώσεις - γιορτές 
και η γυμναστική να γίνονται στον δι-
άδρομο ή στην αυλή και πως σε όλο 
το νησί δεν υπάρχει κλειστό γυμνα-
στήριο. Στην επιστολή τονιζόταν επί-
σης, ότι ο Ο.Σ.Κ. διαθέτει χρήματα γι’ 
αυτό το σκοπό όπως είχε βεβαιώσει 
στη συνάντηση με τους φορείς του 
νησιού στην αίθουσα του Δημοτικού 
Συμβουλίου και γι’ αυτό ζητήθηκε 
από τον υπουργό να μεριμνήσει για 
την ένταξη του έργου στον ανάλογο 
κωδικό του Ο.Σ.Κ. συνυπολογίζο-
ντας τα χρήματα του κληροδοτήματος 
«Παναγιώτη Κουτρέλη».

• Στις 4 Νοεμβρίου 2008, 20 μέρες 
μετά την επιστολή του Δήμου Πάρου, 
ο Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων, σε 
έγγραφό του (Αρ. Πρωτ. 490) προς 
τον τότε Υπουργό Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων κ. Ευριπίδη Στυ-
λιανίδη, του υπενθυμίζει τη δέσμευ-
σή του και σημειώνει: «Ο Ο.Σ.Κ. μετά 
από εξέταση των υφιστάμενων αντί-
στοιχων υποδομών, κρίνει απαραί-
τητο να εντάξει τα ως άνω έργα στον 
προγραμματισμό του με δυνατότητα 
σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης 
με την Ν.Α. Κυκλάδων ή τους Δήμους 
ή με τη χρηματοδότηση των έργων 
από τον προϋπολογισμό του. Παρα-
καλούμε για την έκδοση της απαιτού-
μενης Υπουργικής Απόφασης, που να 
προβλέπει όλες τις δυνατές λύσεις».

Τo έγγραφο υπογράφει ο Διευθύ-
νων Σύμβουλος του ΟΣΚ Π. Παταργι-
άς, το  οποίο κοινοποιήθηκε μεταξύ 
άλλων, στον Νομάρχη Κυκλάδων 
Δημήτρη Μπάιλα και στον Δήμαρχο 
Πάρου Χρήστο Βλαχογιάννη.

• Στις 3 Δεκεμβρίου 2008 από το 
γραφείο του υπουργού κ. Στυλιανίδη 
φεύγει έγγραφο, με ημερομηνία 28-
11-2008 και Αριθμ. Πρωτ.: 154113/

ΣΤ1, προς τον Δήμαρχο Πάρου Χρή-
στο Βλαχογιάννη. Ο  κ. Στυλιανίδης 
ενημερώνει τον Δήμαρχο Πάρου για 
την Υπουργική Απόφαση σύμφωνα 
με την οποία ανατίθεται στον Ο.Σ.Κ. 
το έργο κατασκευής Αίθουσας Πολ-
λαπλών Χρήσεων και Αθλητικών Εκ-
δηλώσεων στο χώρο του Δημοτικού 
Σχολείου Αρχιλόχου - Μάρπησσας 
στην Πάρο.

Στην Υπουργική Απόφαση αναφέ-
ρονται μεταξύ άλλων τα εξής:

«Αποφασίζουμε, αναθέτουμε στον 
Ο.Σ.Κ. Α.Ε. όλες τις διαδικασίες και 
ενέργειες που απαιτούνται για την 
μελέτη, κατασκευή και επίβλεψη του 
έργου κατασκευή Αίθουσας Πολλα-
πλών Χρήσεων και Αθλητικών Εκ-
δηλώσεων στο χώρο του Δημοτικού 
Σχολείου Αρχιλόχου - Μάρπησσας 
Νήσου Πάρου. Η χρηματοδότηση του 
ανωτέρου έργου θα βαρύνει τις πι-
στώσεις του έργου με αριθμό 1999 ΣΕ 
04760004 της ΣΑΕ 047 / 6* του Ο.Σ.Κ. 
Α.Ε. Ο Ο.Σ.Κ. Α.Ε. έχει τη δυνατότητα 
να συνάψει Προγραμματική Σύμβαση 
με τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κυ-
κλάδων για την εκτέλεση του έργου».  
Αυτό σημαίνει ότι τα χρήματα έχουν 
εξασφαλιστεί γι’ αυτό και ο Δήμος με 
ημερομηνία 3 Δεκεμβρίου 2008 εκδί-
δει δελτίο Τύπου και το γνωστοποιεί 
στους κατοίκους του νησιού, ευχαρι-
στώντας παράλληλα τον υπουργό για 
τη συμβολή του.

Από τότε, 2 χρόνια τώρα, το έργο 
είναι σε στασιμότητα, γιατί προφανώς 
δεν έγινε καμία κίνηση από τη Νο-
μαρχιακή Αυτοδιοίκηση – Επαρχείο, 
ώσπου στις 28 Σεπτεμβρίου 2010 
ο βουλευτής Κυκλάδων της Νέας 
Δημοκρατίας Γιάννης Βρούτσης, σε 
δελτίο τύπου που εξέδωσε, κάνει 
γνωστό ότι κατέθεσε ερώτηση στη 
Βουλή, που δεν έχει ακόμα απαντη-

θεί, με θέμα: «Αδικαιολόγητη η κα-
θυστέρηση κατασκευής των κλειστών 
γυμναστηρίων Πάρου και Νάξου». Ο 
βουλευτής ζητεί την επιτάχυνση των 
διαδικασιών για την κατασκευή των 
Κλειστών Γυμναστηρίων της Πάρου 
και της Νάξου, τονίζοντας ότι είναι 
έργα πνοής, συνολικού προϋπολογι-
σμού 4,23 εκατ. ευρώ και για τα δύο 
νησιά, τα οποία θα συμβάλλουν στην 
βελτίωση της ποιότητας ζωής της νε-
ολαίας και παράλληλα στη δημιουρ-
γία περισσότερων υποδομών άθλη-
σης και πολιτισμού στη νησιωτική 
Ελλάδα.

Ο κ. Βρούτσης ζητεί από την Κυ-
βέρνηση, να καταθέσει άμεσα πλήρες 
χρονοδιάγραμμα κατασκευής των έρ-
γων ή σε άλλη περίπτωση να δώσει 
πειστικές απαντήσεις.

Ο κ. Βλαχογιάννης κλείνει το δελ-
τίο Τύπου, με ερωτήματα στα οποία 
πρέπει να απαντήσει η Έπαρχος Πά-
ρου - Αντιπάρου Γρηγορία Πρωτολά-
τη στους Παριανούς και τις Παριανές, 
που σε 10 μέρες θα πάνε στην κάλπη 
για να ψηφίσουν τον-την επόμενο-η 
Δήμαρχο Πάρου, είναι τα εξής:

Υπεγράφη η προγραμματική σύμ-
βαση; Αν ναι, να μας πει η κ. Πρωτο-
λάτη σε ποια φάση εξέλιξης βρίσκε-
ται. Αν όχι, γιατί δεν επεγράφη και στη 
βάση ποιας λογικής ετοιμάζει μελέτη 
για να κατατεθεί στην πολεοδομία;

Τέλος, τονίζει, όσοι ζητάμε την 
ψήφο του Παριανού πολίτη, έχουμε 
χρέος με τη στάση μας να διαδώσου-
με ότι είμαστε υπέρ του πολιτισμέ-
νου διαλόγου και της αντιπαράθεσης 
απόψεων και όχι να καταφεύγουμε 
σε αναλήθειες και μετά να τρεπόμα-
στε σε φυγή.

Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και
αθλητικών εκδηλώσεων Αρχιλόχου - Μάρπησσας»

Όλη η αλήθεια…


