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Σε δυο επίπεδα ήταν 
οι καλές ειδήσεις που 
δημοσιοποιήθηκαν στο 
πλαίσιο της Διεθνούς 
Έκθεσης Τουρισμού 
PHILOXENIA, που πραγ-
ματοποιήθηκε στη 
Θεσσαλονίκη από 18 
έως 21 Νοεμβρίου. Η 
πρώτη αφορά στη  μεί-
ωση του ΦΠΑ στο 6,5% 
από 11% στις υπηρεσί-
ες που προσφέρονται 
από τα ξενοδοχεία και 
ενοικιαζόμενα δωμάτια. 
Η δεύτερη, επίσης ση-
μαντική για το νησί μας, 
είναι ότι από τη νέα σαιζόν θα κυκλοφορούν τα δύο νέα 
πλοία της Blue Star, διπλάσιας χωριτικότητας από τα 
υπάρχοντα, το ένα εκ των οποίων, πρόθεση της εταιρί-
ας είναι να δρομολογηθεί στην Παροναξία – Σαντορίνη, 
αλλά υπό προϋποθέσεις… 

Ο τουριστικός πράκτορας Δ. Πετρόπουλος μιλάει 
στη ΦτΠ για την έκθεση, για τη μείωση του ΦΠΑ, για 
τα νέο πλοίο της Blue Star και για τις προϋποθέσεις 
που απαιτούνται ώστε να έρχεται και στην Πάρο, καθώς 
και για τις εκλογές, στις οποίες άλλωστε συμμετείχε ως 
υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος.

Όπως λέει, η Πάρος συμμετείχε στη PHILOXENIA, 
μέσω της Αναπτυξιακής Εταιρίας Κυκλάδων με δικό 
της περίπτερο του οποίου είχαν την εποπτεία, ο Μ. 

Ραγκούσης, η Χριστί-
να Φωκιανού και ο Σπ. 
Φωκιανός.  Στο πλαίσιο 
έναρξης της έκθεσης ο 
υπουργός Πολιτισμού – 
Τουρισμού κ. Γερουλάνος 
ανακοίνωσε τη μείωση του 
ΦΠΑ στο 6,5% από 11% στις 
υπηρεσίες που προσφέρο-
νται από τα ξενοδοχεία και 
τα ενοικιαζόμενα δωμάτια 
σε ότι αφορά στη διαμονή. 

Τι σημαίνει αυτό κ. Πε-
τρόπουλε;

Αυτό σημαίνει ότι θα εί-
ναι πιο ελκυστικές οι τιμές 
στα καταλύματα και είναι 

πάρα πολύ σημαντικό για τον τουρισμό γενικότερα, δυ-
στυχώς όμως δεν υπήρξε παράλληλη μείωση του ΦΠΑ 
και στις άλλες υπηρεσίες (μεταφορές, μετακινήσεις 
κ.λπ), που και αυτά είναι ένα μεγάλο κομμάτι στήριξης 
του τουρισμού. 

Είχε μεγάλο αριθμό επισκεπτών η έκθεση; 
Όχι, ήταν μικρή η συμμετοχή σε σχέση με άλλες 

χρονιές και αυτό οφείλεται στην οικονομική κρίση πα-
γκοσμίως. Τα πρώτα μηνύματα από τις Ευρωπαϊκές 
αγορές, αλλά και την ελληνική αγορά, δείχνουν ότι θα 
έχουμε δυστυχώς, μια περαιτέρω μείωση στην άφιξη 
των τουριστών γενικότερα στην Ελλάδα. Γι’ αυτό, θα 
πρέπει να γίνουν στοχευμένες κινήσεις από όλους τους 
φορείς.                                                                 συνέχεια σελ.5
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Αναπτυξιακές προοπτικές 
για τον Τουρισμό

Μείωση ΦΠΑ στη διαμονή – Νέο μεγάλο και γρήγορο πλοίο 

ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Έφυγε από τη ζωή και μας άφησε το έργο του

Δημοτική Βιβλιοθήκη 
«Γιάννης Γκίκας» 

Την Παρασκευή το μεσημέρι (σή-
μερα) θα κηδευτεί ο πολύ αγαπητός 
στους Παριανούς Γιάννης Γκίκας 
που έχασε τη μάχη με τη ζωή το 
ξημέρωμα της Δευτέρας. Το μεγά-
λο ταξίδι χωρίς γυρισμό του Γιάννη 
Γκίκα προκαλεί θλίψη στη μικρή 
μας κοινωνία και πόνο στην οικο-
γένειά του. Η ΦτΠ έγινε αποδέκτης 
πολλών κειμένων από φίλους και 
συνεργάτες του στα οποία εκφρά-
ζουν τη λύπη τους για τον πρόωρο χαμό του και επαινούν 
το έργο του… Η εφημερίδα μας δημοσιεύει όλα τα κεί-
μενα που εστάλησαν έως την έκδοσή της, για να βγει 
προς τα έξω ότι η προσπάθειες και τα επιτεύγματα για 
το καλό του τόπου αναγνωρίζονται από τους πολίτες και 
πως αν λειτουργούσαμε όλοι όπως εκείνος, ίσως να ή-
σαν καλύτερα τα πράγματα στο νησί μας.          συνέχεια σελ.6

Ελληνική Ομάδα Διάσωσης - Γιατροί της Καρδιάς

Η Παριανή καρδιά 
στο Μπουρουντί

Η Ελληνική Ομάδα Διάσω-
σης – Παράρτημα Κυκλάδων 
δεν αρκείται μόνο σε δια-
σώσεις. Εντάσσοντας στους 
κόλπους και τρεις γιατρούς 
τους κ.κ. Β. Παναρίτη, Ν. 
Δημάκη και Π. Κεμπάμπη 
διοργανώνει και αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας. 
Η πρώτη ανθρωπιστική αποστολή είναι σε συνεργασία 
με τους Γιατρούς της Καρδιάς,  (ιατρική περίθαλψη, δι-
ανομή παιδικού ρουχισμού) στο Μπουρουντί (Κεντρική 
Αφρική),  4 με 10 Δεκεμβρίου.                            συνέχεια σελ.8
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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, Σ/Μ Παρούσης, 
περίπτερο Ιωάννη Χανιώτη, περίπτερο 
Βρεττού Νικολάου, Παραδοσιακός 
Φούρνος της Αγκαιριάς 
ΣΩΤΗΡΕΣ: Κλεφτογιάννη Μαρία
(Σ/Μ Κολιόπουλος) 
ΚΩΣΤΟΣ: Καφενεία Α.Μπάλιου, Τ.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.

ΑΙΡΕΤΙΚΑ 
του Χρίστου Γεωργούση

Πάλι για τις εκλογές

-Οι εκλογές ήρθαν, είδαν και απήλθαν. Καιρός να 
προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. 
- Η συνοχή της νησιωτικής κοινωνίας μας ήταν από 
τα βασικά που θέσαμε στους υποψήφιους. Προσο-
χή να μην συνεχίζουμε τις διαιρέσεις.
-Να μην παραιτηθούμε ποτέ από την απαίτηση 
εκλογικού συστήματος απλής αναλογικής, τουλά-
χιστον για τους δήμους. Ο πολίτης να μπορεί να 
εκτίθεται ως ανεξάρτητος υποψήφιος. Έτσι ή ο δή-
μαρχος θα ψηφίζεται από τους εκλεγμένους συμ-
βούλους ή θα προβλεφθεί ένας δημοκρατικός δι-
ακανονισμός μεταξύ ανεξάρτητων και παρατάξεων. 
-Να υποδεχτούμε με αισιοδοξία το καινούριο, χω-
ρίς ατέλειωτες γκρίνιες. Καινούριοι δημοτικοί σύμ-
βουλοι, δυο σύμβουλοι της Περιφέρειας, δυνατή 
και γόνιμη, ελπίζουμε, αντιπολίτευση. Ο τοπικός 
πολιτικός χώρος γίνεται πιο πλούσιος.
-Προσοχή στην πρόταση Μανώλη Γλέζου για άμε-
ση δημοκρατία και ενεργοποίηση των πολιτών. 
Οι περιφερειακοί σύμβουλοι θα χρειαστούν το 
σφυγμό της λαϊκής γνώμης για πολλά θέματα και 
τις απόψεις τοπικών συναντήσεων. Επιβάλλονται 
λοιπόν τακτικές συνεδριάσεις των κοινοτικών συμ-
βουλίων. Η κατάργηση των λαϊκών συνελεύσεων 
έδειξε απροσδόκητη συγκεντρωτική νοοτροπία και 
πρέπει να βελτιώσουμε την κατάσταση.
-Η αντιπολίτευση υποχρεώνεται να μεταφέρει από-
ψεις πολιτών στην αίθουσα συνεδριάσεων και όχι 
ατομικές γνώμες. Αυτό σημαίνει ότι προηγούνται 
συναντήσεις και συνεννοήσεις.
-Δεν αρκούν αυτά για την πλήρη λαϊκή συμμετο-
χή, ανοίγουν απλά ένα δρόμο. Οι ίδιοι οι πολίτες 
ας βρουν τρόπους να τον διευρύνουν και ας μην 
μεταβάλλονται σε παθητικούς θεατές, που μόνο οι 
εκλογές τους κινητοποιούν.
-Τα στοιχεία του Καλλικράτη έχουν αρνητικά και 
θετικά. Θα πρέπει με την συμμετοχή μας να απαλύ-
νουμε τα αρνητικά και να αξιοποιήσουμε τα όποια 
θετικά. Η μεγαλύτερη ισχύς του δημοτικού συμ-
βουλίου, οι περισσότερες αρμοδιότητες, μπορεί να 
εξελιχθούν θετικά, καθώς οι παράλληλοι θύλακες 
εξουσίας αδυνατίζουν (έχουμε συχνά αναφερθεί σ’ 
αυτό). 
-Θετικό είναι ότι τερματίζεται η σύγχυση αρμοδι-
οτήτων με το Επαρχείο. Ο μεγάλος δήμος γίνεται 
«κυβέρνηση» του νησιού. Η αλήθεια είναι ότι υπο-
λείπονται πολλά ακόμα, αλλά σ’ αυτό μάλλον κά-
νουμε ένα βήμα.
-Η τοπική αυτή «κυβέρνηση» είναι χωρίς τη λει-
τουργία Βουλής. Προβλέπονται μερικά μέτρα στον 
Καλλικράτη, αλλά εξαρτάται από το πώς θα τα χει-
ριστούμε, γιατί έχουμε συνηθίσει δυστυχώς στην 
πολιτική γραφείου. Τα θέματα λοιπόν δεν μπορεί 
να πηγαίνουν στο δημοτικό συμβούλιο χωρίς προ-
ηγούμενη ωρίμανση. Άρα χρειάζονται συναντή-
σεις, συζητήσεις, ιδέες και προτάσεις. Η «Βουλή» 
θα μπορούσε να συγκροτηθεί από όλους τους 
υποψήφιους που δεν εκλέχτηκαν και από εκπρο-
σώπους σωματείων και συλλόγων. Αν και πάλι δεν 
κατορθωθεί αυτό, οι παρατάξεις πρέπει να προχω-
ρούν σε δικές τους συνελεύσεις τακτικά, ώστε να 
παρουσιάζουν απόψεις ώριμες και όχι να τις δια-
μορφώνουν πρόχειρα τις ώρες των συνεδριάσεων.
-Η αποκέντρωση αποτελεί πάντα σοβαρό δημο-
κρατικό όραμα και δεν ωφελεί να τα περιμένου-
με από το νόμο όλα, αλλά να τολμούμε δικές μας 
πρωτοβουλίες. Να ανοιχτούμε σε δικούς μας θε-
σμούς, ώστε να διαστέλλεται και να ενισχύεται η 
δημοκρατία.
-Πολλά, όπως το μνημόνιο, η λογική του Καλλικρά-
τη, ο άκρατος και αφρενάριστος καπιταλισμός, δεν 
μας αρέσουν και απαιτούν αγώνες να αλλάξουν, η 
αυτοδιοίκηση όμως δεν λειτουργεί ως «προκεχω-
ρημένο φυλάκιο» κεντρικών παρατάξεων, αλλά ως 
αυτόνομη ομάδα παραγωγής πρωτοβάθμιας πολι-
τικής.
-Στην πράξη λοιπόν το «δεν συνεργαζόμαστε με 
κανένα» είναι αφέλεια ή παραίτηση ή αδικαιολό-
γητη έπαρση.

  Ευχαριστήρια
Ανεπίσημα έμαθα πρόσφατα τα αποτελέσματα της σταυροδοσίας του ψηφοδελτίου 
μας σύμφωνα με τα οποία πρώτος Καλλικρατικός Περιφερειακός Σύμβουλος Πάρου 
- Αντιπάρου θα είναι από 1-1-2011 ο Παντελής Τζανακόπουλος τον οποίο συγχαίρω 
και του εύχομαι καλή επιτυχία στο εξαιρετικά δύσκολο έργο του.
Ευχαριστώ και το εννοώ, όλους όσοι και όσες με τίμησαν με την επιλογή τους. Θέλω 
όμως να ξέρουν όλοι ότι η όμορφη προεκλογική μας προσπάθεια ήταν κοινή και 
πέτυχε το στόχο της. Αυτό είναι που έχει σημασία.
Με την ευκαιρία θα ήθελα να συγχαρώ για την επιτυχία τους τους, κ.κ. Βλαχογιάννη 
και Λεβεντάκη και τα Δημοτικά τους Συμβούλια και να τους ευχηθώ καλό αγώνα με 
τα προβλήματα που έχουμε και αυτά που φαίνονται να έρχονται.
Τέλος, θα ήθελα να σημειώσω για την πρόσφατη εκλογική διαδικασία, ότι συχνά 
βρέθηκα ανάμεσα σε χθεσινούς φίλους - σημερινούς αντιπάλους, άκουσα ερωτή-
σεις με δύσκολες απαντήσεις, βρήκα διχασμένους συμπολίτες μας και διχάστηκα 
και εγώ. Σύμφωνοι. Στη Δημοκρατία όλα... όμως αν ο στόχος είναι η Πάρος και 
η Αντίπαρος όπως τουλάχιστον ισχυριζόμαστε όλοι, δηλαδή ένας ο μαέστρος, δεν 
μπορεί από την ίδια χορωδία ταυτόχρονα να ακούγονται διαφορετικά τραγούδια. Δεν 
ήταν ούτε σωστό ούτε ωραίο. Το ποιος είναι ο παράφωνος ας το κρίνει ο καθένας.
Με εκτίμηση
ο υποψήφιος Περιφερειακός σύμβουλος
με τον συνδυασμό «Αρχιπέλαγος Δημιουργίας» Ιωάννης Χανιώτης

Αγαπητοί φίλοι,

Σας ευχαριστώ θερμά για τον τρόπο που με αγκαλιάσατε στην προσπάθειά μου να 
θέσω υποψηφιότητα ως δημοτική σύμβουλος του Δήμου Πάρου με τον συνδυασμό 
Ενότητα Για το Μέλλον! Ευχαριστώ ιδιαίτερα τους κατοίκους του τοπικού Διαμερί-
σματος Μάρπησσας, τους συντοπίτες μου για την εκτίμησή τους στο πρόσωπό μου, 
και όλους τους Παριανούς, κυρίως τους νέους που με στήριξαν σε όλη αυτή τη νέα 
προσπάθεια, καθώς και την οικογένειά μου, που ήταν συνεχώς δίπλα μου.
Αν και δεν θα έχω τη δυνατότητα να σας εκπροσωπήσω ως Δημοτική Σύμβουλος, θα 
βρίσκομαι κοντά σας για να μοιραζόμαστε, τους προβληματισμούς μας για τον τόπο 
μας και πως μπορούμε να τον κάνουμε ακόμη καλλίτερο.
Ήταν μεγάλη μου τιμή να βρίσκομαι στο συγκεκριμένο συνδυασμό με επικεφαλής 
τον Χρήστο Βλαχογιάννη και μεγάλη μου χαρά που αυτός ο αγώνας δικαιώθηκε!
Εύχομαι σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους του νέου Συμβουλίου του Δήμου 
Πάρου, καλή δύναμη στο νέο τους έργο, όρεξη για δουλειά και καινοτόμες δράσεις 
σε ένα Καλλικράτειο Δήμο που θα χρειαστεί πολίτες ενωμένους να διεκδικούν και 
δημοτικούς συμβούλους να τολμούν για το καλλίτερο.
Εύχομαι και σε όλους εμάς, ως πολίτες της Πάρου, να κάνουμε τις δυσκολίες της 
εποχής μας, έναυσμα για μια καινούργια αρχή…
Η Πάρος μπορεί και αξίζει μόνο το καλλίτερο και αυτό πρέπει όλοι μας να το διεκδι-
κήσουμε χωρίς συμβιβασμούς και πισωγυρίσματα!
Με βαθιά εκτίμηση,
Φωκιανού Σ. Χριστίνα

Αγαπητοί φίλοι και φίλες συμπατριώτες μου
Θα ήθελα από τα βάθη της καρδιάς μου να σας ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη 
που δείξατε στο πρόσωπό μου να με τιμήσετε με την ψήφο σας.
Επίσης, ευχαριστώ θερμά τον Δήμαρχό μας κ. Χρήστο Βλαχογιάννη που με εμπι-
στεύτηκε και με συμπεριέλαβε στο ψηφοδέλτιό του.
Η εμπιστοσύνη σας μου δίνει δύναμη να εργαστώ με όλες μου τις δυνάμεις, ώστε να 
πετύχω το καλύτερο για το χωριό μας.
Θα ήταν χαρά και τιμή μου να έχω όλους εσάς συμπαραστάτες, ώστε το έργο που 
αναλαμβάνω να έχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
Ανδρέας Κουταλίδης
Νεοεκλεγείς Πρόεδρος Τ.Κ. Αγκαιριάς

Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Κυκλάδων

Δωρεάν Εκπαιδευτικά
προγράμματα στην Πάρο

Το ΚΕΕ Κυκλάδων ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμε-
νους ότι στο νησί της Πάρου διοργανώνονται τα παρακάτω 
εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία παρέχονται δωρεάν.
Τεχνολογίες Πληροφορικής - Επικοινωνιών
•Πληροφορική ΙΙ: Βασικές έννοιες Η/Υ στη σημερινή Κοινωνία 
της Πληροφορίας (50 ώρες)
•Πληροφορική ΙΙΙ: Εισαγωγή σε Υπολογιστικά Φύλλα - Παρου-
σιάσεις - Βάσεις Δεδομένων (50 ώρες)
•Πληροφορική IV: Προχωρημένα Θέματα σχετικά με Υπολογι-
στικά Φύλλα – Παρουσιάσεις – Βάσεις Δεδομένων
•Πληροφορική V: Πολυμέσα και Web Publishing (50 ώρες)
•Πληροφορική VI: Δυναμικές Εφαρμογές Παγκόσμιου Ιστού  
(50 ώρες )
Οικονομία - Διοίκηση – Επιχειρήσεις
•Χρήση Νέων Τεχνολογιών στις Επιχειρήσεις (25ω)
Ευρωπαϊκές γλώσσες 
•Ιταλική Γλώσσα Ι (50 ώρες) •Ιταλική Γλώσσα ΙΙ (50 ώρες) •Ιτα-
λικά στο Εργασιακό Περιβάλλον (25 ώρες) • Ιταλικά στον Του-
ρισμό (25 ώρες).

Το έντυπο της αίτησης μπορείτε να το προμηθευτείτε από 
τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών  ΚΕΠ  του νησιού προσκο-
μίζοντας φωτοτυπία της ταυτότητάς σας. Για περαιτέρω πλη-
ροφορίες επικοινωνήστε με το ΚΕΕ Κυκλάδων.

Υπεύθυνος του ΚΕΕ είναι ο κ. Παναγιώτης Καζαμίας.

Εθνική Ημέρα ΑμεΑ
η 3η Δεκεμβρίου

Ημέρα των ατόμων με αναπηρία για τα άτομα 
με αναπηρία η 3η Δεκεμβρίου. Σε δελτίο Τύπου 
που εξέδωσε η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων 
με Αναπηρία τονίζει: «όχι σε εκδηλώσεις συμπο-
νετικού συντηρητισμού και κολακευτικού λαϊ-
κισμού που βρίσκονται απέναντι στο αναπηρικό 
κίνημα και στην πολιτική ατζέντα του». Τονίζει 
επίσης, ότι είναι ημέρα άσκησης κοινωνικού 
ελέγχου, κοινωνικής διαμαρτυρίας και κοινωνι-
κής διεκδίκησης. 

Η Συνομοσπονδία, με αφορμή την ημέρα αυτή, 
έστειλε επιστολή στον Υπουργό Εσωτερικών στην 
οποία όπως επισημαίνει, εκφράζει τα αιτήματα 
του 10% του ελληνικού πληθυσμού συμπυκνωμέ-
να σε μια φράση: «Το αναπηρικό κίνημα απαιτεί 
και διεκδικεί το σχεδιασμό και την υλοποίηση 
ενός Εθνικού Προγράμματος για την αναπηρία 
σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοι-
νωνικής ζωής της χώρας». Το αίτημα αυτό θα 
προβάλει με τη διοργάνωση Πανελλήνιου – Πα-
ναναπηρικού Συλλαλητηρίου στις 3 Δεκεμβρίου 
στις 10 το πρωί στην πλατεία Συντάγματος. 

…Αγωνιστικό θέαμα 
Η αγωνιστική Λέσχη Αυτοκινήτου Πάρου, δι-
οργανώνει αγώνες αυτοκινήτου στο πάρκινγκ 
της Νάουσας απέναντι από τα ΚΤΕΛ την Κυ-
ριακή 28 Νοεμβρίου. Καλούνται όλοι οι «φαν» 
του αθλήματος να λάβουν θέση.



500 Κάρτες
 ...από 35€

Ηµερολόγια
Μπλοκ

Τιµολόγια

Προσκλητήρια
γάµου & βάπτισης

100 αφίσες Α3 
 ...από 100€

1.000 σουπλά 
 ...από 120€

∆ιαφηµιστικά &
επαγγελµατικά δώρα

Μενού & Τιµοκατάλογοι

& ότι άλλοζητήσεις...

τηλ.: 22840 53555 | e-mail: info@typoparos.gr

Θα το βρεις στο
στους Αγ. Αποστόλους της Νάουσας

Επιστολόχαρτα
Φάκελοι

Flyer
Έντυπα

Σουβέρ
Folder
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ΑΜΟΙΒΗ 3.000€ δίνεται για την εύρεση 2 ηλιακών κατόπτρων και 12 μπαταριών 2volt, που κλάπηκαν 
από οικία στα Θαψανά!!! Τηλ. 6932285768 - ΑΝΤΑ ΛΕΙΒΑΔΑ, τηλ: 6946330507 & 22840 22464

Εορταστικό Ωράριο
ΗΜ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕ 16/12 09:00-14:30 & 18:00-21:00 08:00 - 21:30
ΠΑ 17/12 09:00-14:30 & 18:00-21:00 08:00 - 21:30
ΣΑ 18/12 09:00-14:30 & 18:00-21:00 08:00 - 21:30
ΚΥ 19/12 10:00 - 18:00 10:00 - 18:00
ΔΕ 20/12 09:00-14:30 & 18:00-21:00 08:00 - 21:30
ΤΡ 21/12 09:00-14:30 & 18:00-21:00 08:00 - 21:30
ΤΕ 22/12 09:00-14:30 & 18:00-21:00 08:00 - 21:30
ΠΕ 23/12 09:00-14:30 & 18:00-21:00 08:00 - 21:30
ΠΑ 24/12 09:00-21:00 08:00 - 21:00
ΣΑ 25/12 ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΛΕΙΣΤΑ
ΚΥ 26/12 ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΛΕΙΣΤΑ
ΔΕ 27/12 09:00-14:30 & 18:00-21:00 08:00 - 21:30
ΤΡ 28/12 09:00-14:30 & 18:00-21:00 08:00 - 21:30
ΤΕ 29/12 09:00-14:30 & 18:00-21:00 08:00 - 21:30
ΠΕ 30/12 09:00-14:30 & 18:00-21:00 08:00 - 21:30
ΠΑ 31/12 09:00 - 18:00 08:00 - 18:00
ΣΑ 01/01 ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΛΕΙΣΤΑ
ΚΥ 02/01 ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΛΕΙΣΤΑ
ΔΕ 03/01 ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΛΕΙΣΤΑ
ΤΡ 04/01 Χειμερινό Ωράριο Χειμερινό Ωράριο
ΤΕ 05/01 Χειμερινό Ωράριο Χειμερινό Ωράριο
ΠΕ 06/01 ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΛΕΙΣΤΑ

Νέος Χρυσόστομος και νέος Κοσμάς 
Ἡ προσωπική μαρτυρία
Τόν π. Αὐγουστῖνο τόν γνώρισα στά ἑπτά χρόνια (1974-1981), πού ἔμεινα 
στό Οἰκοτροφεῖο στήν Ἀθήνα. Κυρίως γνώρισα τό ἔργο του καί τίς ἀρχές του 
κοντά στά πνευματικά του παιδιά στήν Ἀδελφότητα τοῦ «Σταυροῦ», στή 
Μητρόπολη Φλωρίνης καί ἀνά τήν Ἑλλάδα. 
Ἀπό κοντά τόν συναναστράφηκα ὅσες φορές κατέβαινε στήν Ἀθήνα καί ὅταν 
ἀνέβαινα στίς Κατασκηνώσεις στή Φλώρινα. 
Ἰδιαίτερη χαρά ἔνιωσε, ὅταν ἔγινε ἡ ἀπέλασή μου ἀπό τήν Βόρειο Ἤπειρο. Μέ 
ἰδιαίτερο καμάρι ἔλεγε: -Δικός μας εἶναι, δικός μας εἶναι. 
Γιά τό θέμα αὐτό μέ ἐνθάρρυνε καί μέ στήριξε, ὅταν τόν ἐπισκέφθηκα στή 
Φλώρινα. Ἡ εὐγνωμοσύνη μου θά εἶναι αἰώνια γιά τήν μαθητεία μου κοντά 
του. 
* Μοῦ φύτεψε τήν ἀγάπη γιά τόν Ἅγιο Κοσμᾶ τόν Αἰτωλό. Ἀπό τότε ὁ Ἅγιος 
ἔγινε πρότυπό μου. Ἐξ αιτίας αὐτῆς τῆς ἀγάπης πῆγα στή Βόρειο Ἤπειρο. 
Ἐξ αἰτίας αὐτῆς τῆς ἀγάπης ἱδρύθηκε τό Μοναστήρι τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ στήν 
Ἀρναία.
* Μοῦ φύτεψε τό ζῆλο γιά τήν ἱεραποστολή, πού διηκόνησα σέ Ἑλλάδα, Ἀλβα-
νία, Τουρκία καί Κογκό. 
* Μοῦ φύτεψε τήν ἀγάπη γιά τό κήρυγμα, τό ὁποῖο διακονῶ στή Μητρόπολη 
Ἱερισσοῦ.
* Μοῦ φύτεψε τήν ἀγάπη γιά τό λαό τοῦ Θεοῦ στήν ἐπαρχία πού μέ ἔταξε ἡ 
Ἐκκλησία.
Ἡ ἀγάπη στόν π. Αὐγουστῖνο ἔγινε ἡ αἰτία πολλῶν περιπετειῶν μου μέσα 
στόν ἐκκλησιαστικό χῶρο. Κακόβουλοι ἄνθρωποι γιά μένα καί γιά ἄλλους 
κληρικούς, πού μαθητεύσαμε στόν π. Αὐγουστῖνο, μᾶς ἔριξαν τή ρετσινιά ὅτι 
εἴμαστε «Καντιωτικοί». Ἔτσι νόμιζαν ὅτι θά μᾶς ἐξουδετερώσουν. Γιά μένα 
τό «Καντιωτικός» ἦταν παράσημο καί καύχημα καί στοιχεῖο γνησίου ἐκκλη-
σιαστικοῦ ἤθους.
Νέος Χρυσόστομος καί νέος Κοσμᾶς.
Τέτοια εἶναι ἡ φυσιογνωμία τοῦ π. Αὐγουστίνου, πού εἶναι δύσκολο νά τόν 
χαρακτηρίσεις. 
Νομίζω, ὅτι μόνο μέ τόν ἱερό Χρυσόστομο καί τόν Ἅγιο Κοσμᾶ τόν Αἰτωλό, 
πού τούς εἶχε πρότυπο, θά μποροῦσε νά συγκριθεῖ καί νά παρομοιασθεῖ. Τούς 
ἀγάπησε καί τούς ἔμοιασε. 
* Τούς μιμήθηκε στήν ἀγάπη πρός τό Χριστό, στήν ἀγάπη πρός τήν Ἐκκλησί-
α, στήν ἀγάπη πρός τό λαό τοῦ Θεοῦ. 
* Τούς μιμήθηκε στό κήρυγμα, πού διακρίθηκε. 
* Τούς μιμήθηκε στόν ἔλεγχο, πού ἄσκησε.
* Τούς μιμήθηκε στούς διωγμούς, πού ὑπέμεινε.
* Τούς μιμήθηκε στό ἀσυμβίβαστο σέ θέματα Ὀρθοδόξου πίστεως καί ζωῆς.
* Τούς μιμήθηκε στήν ἄσκηση, λιτότητα καί φιλοπτωχεία.
Ἡ συνέχεια τοῦ ἔργου του.
Ὁ π. Αὐγουστῖνος ἔδωσε πολλά παιδιά στήν διακονία τῆς Ἐκκλησίας. Λεβέ-
ντες, παλλικάρια, ἀγωνιστές. Αὐτοί θά πρέπει ἑνωμένοι νά συνεχίσουμε τό 
ἔργο του μέσα στήν Ἐκκλησία. Στήν ἱεραποστολή, τό κήρυγμα, τό ἀσυμβίβα-
στο, τήν ἀγάπη γιά τό λαό, τήν Ἐκκλησία καί τό Σωτήρα Χριστό.
Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Μαϊδώνης
Πρωτοσ/λλος Ἱ. Μ. Ἱερισσοῦ

Εκδηλώσεις και τρίμηνο μηνμόσυνο
Για τον μακαριστό π. Αυγουστίνο

Τρίμηνο μνημόσυνο για τον μακαριστό Μητροπολίτη πρώ-
ην Φλωρίνης κυρό Αυγουστίνο Καντιώτη θα τελεστεί στις 28 
Νοεμβρίου στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας Λευκών. Θα προη-
γηθεί Αρχιερατικό Συλλείτουργο προεξάρχοντος του σεβα-
σμιότατου Μητροπολίτη Φλωρίνης κ. Θεόκλητου διάδοχο και 
πνευματικό τέκνο του μακαριστού Ιεράρχου. Μετά το πέρας 
του μνημόσυνου θα παρατεθεί από το Δήμο Πάρου μικρή 
δεξίωση στο κοινοτικό κατάστημα Λευκών και θα γίνουν 
σύντομες ομιλίες για την προσωπικότητα και το έργο του 
μακαριστού π. Αυγουστίνου, γόνου της ενορίας των Λευκών. 
Το απόγευμα της Κυριακής (28 Νοεμβρίου), θα γίνει έναρξη 
ομιλιών της Σχολής Γονέων στο Ιερό Προσκύνημα Παναγίας 
Εκατονταπυλιανής, στις 17.30. Θα μιλήσει ο ιεροκήρυξ και 
Πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητροπόλεως Φλωρίνης π. Ιου-
στίνος Μπαρδάκας με θέμα: «Ο π. Αυγουστίνος ως παιδα-
γωγός».    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ν.Π. Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ
Πάρος 24-11-2010     
Αριθ.Πρωτ. 74

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
Ο Πρόεδρος του Ν.Π ΚΑΠΗ Δήμου Πάρου ανακοι-
νώνει ότι:                        
                                                              
Θα πραγματοποιηθεί πρόχειρος μειοδοτικός δια-
γωνισμός με κλειστές προσφορές για την ανάθεση 
σε Εργολάβο της εργασίας: «Καθαριότητας-Γενικές 
εργασίες-Τραπεζοκόμου στο  Κ.Α.Π.Η.  Πάρου της 
Παροικίας.» Η διάρκεια απασχόλησης του ή της Ερ-
γολάβου θα είναι από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμ-
βρίου 2011. Ο Προϋπολογισμός δαπάνης της εργο-
λαβίας ορίζεται σε 13.100 ευρώ πλέον του ισχύοντος 
ΦΠΑ.  Οι ενδιαφερόμενοι που θα μειοδοτήσουν επί 
του ανωτέρω ποσού πρέπει να καταθέσουν μαζί με 
την προσφορά τους, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1.Βεβαίωση μονίμου κατοικίας 
2.Πιστοποιητικό εγγραφής στο Δημοτολόγιο του Δή-
μου Πάρου.
3.Εγγυητική επιστολή ή Γραμμάτιο του Ταμείου Πα-
ρακαταθηκών και Δανείων  ή Εγγυητική Επιστολή 
αναγνωρισμένης Τράπεζας ποσού 655,00€.
4.Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας
5. Υπεύθυνη δήλωση ότι εφόσον είναι μειοδότες 
εντός μηνός από της                          υπογραφής του 
συμφωνητικού θα προσκομίσουν Τιμολόγιο Παρο-
χής Υπηρεσιών και ότι έλαβε γνώση των όρων της 
δημοπρασίας και των ειδικών συνθηκών εκτέλεσης 
του έργου.
6.Βιβλιάριο Υγείας.
7.Φάκελο καλά σφραγισμένο, ο οποίος στην εξωτε-
ρική πλευρά να αναγράφει τις λέξεις «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΓΕΝΙ-
ΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΥ  Ν.Π. Κ.Α.Π.Η. 
ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ.
Ο ή Η ανάδοχος θα εργάζεται καθημερινά στο  
ΚΑΠΗ Δήμου Πάρου από Δευτέρα μέχρι και Κυρια-
κή, κατά τις απογευματινές ώρες, κάθε Σάββατο και 
Κυριακές κατά τις πρωϊνές ώρες.
Επίσης σε περίπτωση κανονικής ή αναρρωτικής 
άδειας της Υπαλλήλου Αορίστου Χρόνου Ιδιωτικού 
Δικαίου «Καθαριότητας –γενικών εργασιών –Τρα-
πεζοκόμου» του Κ.Α.Π.Η.,ο ή η Εργολάβος θα έχει 
την υποχρέωση να την αντικαθιστά για το διάστημα 
της απουσίας της.
Θα εκτελεί  εργασίες καθαριότητας εσωτερικών και 
εξωτερικών χώρων του Κ.Α.Π.Η., θα φροντίζει για 
τον εξωραϊσμό, στολισμό, διακόσμηση των χώρων 
του Κ.Α.Π.Η. και άλλες παρεμφερείς εργασίες, κα-
θώς επίσης και καθαριότητα των αντικειμένων και 
των ειδών εξοπλισμού του. 
Θα εκτελεί χρέη Τραπεζοκόμου, ελαφρού μαγειρέ-
ματος και καθαρισμού των μαγειρικών κ.λ.π. σκευ-
ών και κάθε άλλη εργασία που του ανατίθεται από 
τον Πρόεδρο και Προϊστάμενο του Κ.Α.Π.Η. . 
Ο Διαγωνισμός θα γίνει την Παρασκευή 10 Δε-
κεμβρίου 2010 και ώρα 10:00πμ στην αίθουσα του 
ΚΑΠΗ Δήμου Πάρου στην Παροικία.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
να απευθύνονται στον κ.Κων/νο Τσιγγάνη Δημο-
τικό Υπάλληλο του Δήμου Πάρου στο τηλέφωνο 
2284360120 ή στο Κ.Α.Π.Η. Δήμου Πάρου τηλ: 
2284024895.

Ο Πρόεδρος Ν.Π. Κ.Α.Π.Η. Δήμου Πάρου
Σάββας Καλακώνας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ν.Π. Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ
Πάρος 24-11-2010   
Αριθ.Πρωτ. 73

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
Ο Πρόεδρος του Ν.Π ΚΑΠΗ Δήμου Πάρου ανακοι-
νώνει ότι:
Θα πραγματοποιηθεί πρόχειρος μειοδοτικός δια-
γωνισμός με κλειστές προσφορές για την ανάθεση 
σε Εργολάβο της εργασίας: «Καθαριότητας-Γενικές 
εργασίες-Τραπεζοκόμου στο Παράρτημα Αγκαιριάς 
Ν.Π.Κ.ΑΠ.Η. Δήμου Πάρου» με έδρα την Αλυκή.
Η διάρκεια απασχόλησης του ή της Εργολάβου θα 
είναι από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2011.
Ο Προϋπολογισμός δαπάνης της εργολαβίας ορί-
ζεται σε 12.100 ευρώ πλέον του ισχύοντος Φ.Π.Α. 
Οι ενδιαφερόμενοι που θα μειοδοτήσουν επί του 
ανωτέρω ποσού πρέπει να καταθέσουν μαζί με την 
προσφορά τους, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1.Βεβαίωση μονίμου κατοικίας 
2.Πιστοποιητικό εγγραφής στο Δημοτολόγιο του Δή-
μου Πάρου.
3.Εγγυητική επιστολή ή Γραμμάτιο του Ταμείου Πα-
ρακαταθηκών και Δανείων  ή Εγγυητική Επιστολή 
αναγνωρισμένης Τράπεζας ποσού 602,00€.
4.Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας
5. Υπεύθυνη δήλωση ότι εφόσον είναι μειοδότες 
εντός μηνός από της                          υπογραφής του 
συμφωνητικού θα προσκομίσουν Τιμολόγιο Παρο-
χής Υπηρεσιών και ότι έλαβε γνώση των όρων της 
δημοπρασίας και των ειδικών συνθηκών εκτέλεσης 
του έργου.
6.Βιβλιάριο Υγείας.
7.Φάκελο καλά σφραγισμένο, ο οποίος στην εξωτε-
ρική πλευρά να αναγράφει τις λέξεις «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΓΕΝΙ-
ΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗ-
ΜΑ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ  Ν.Π. Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ.
Ο ή Η ανάδοχος θα εργάζεται καθημερινά στο Πα-
ράρτημα Αγκαιριάς του ΚΑΠΗ Δήμου Πάρου από 
Δευτέρα μέχρι και Κυριακή, πρωϊ και απόγευμα.
Το πρωϊνό της Κυριακής  το παράρτημα θα παραμεί-
νει κλειστό. Θα εκτελεί εργασίες καθαριότητας εσω-
τερικών και εξωτερικών χώρων του Παραρτήματος 
Αγκαιριάς  Κ.Α.Π.Η. Δήμου Πάρου,θα φροντίζει για 
τον εξωραϊσμό, στολισμό, διακόσμηση των χώρων 
του Παραρτήματος και άλλες παρεμφερείς εργασί-
ες, καθώς επίσης και καθαριότητα των αντικειμένων 
και των ειδών εξοπλισμού του.
Θα εκτελεί χρέη Τραπεζοκόμου, ελαφρού μαγειρέ-
ματος και καθαρισμού των μαγειρικών κ.λ.π. σκευ-
ών και κάθε άλλη εργασία που του ανατίθεται από 
τον Πρόεδρο και Προϊστάμενο του Κ.Α.Π.Η. ή της 
Προέδρου της Συντονιστικής Επιτροπής του Παραρ-
τήματος. 
Ο Διαγωνισμός θα γίνει την Παρασκευή 10 Δεκεμ-
βρίου 2010  και ώρα 10:00πμ     στην αίθουσα του 
ΚΑΠΗ Δήμου Πάρου στην Παροικία.  
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
να απευθύνονται στον κ.Κων/νο Τσιγγάνη Δημο-
τικό Υπάλληλο του Δήμου Πάρου στο τηλέφωνο 
2284360120 ή στο Κ.Α.Π.Η. Δήμου Πάρου τηλ: 
2284024895.

Ο Πρόεδρος Ν.Π. Κ.Α.Π.Η. Δήμου Πάρου                                                     
Σάββας Καλακώνας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ν.Π. Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ
Πάρος 24-11-2010 
Αριθ.Πρωτ. 72
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
Ο Πρόεδρος του Ν.Π ΚΑΠΗ Δήμου Πάρου ανακοι-
νώνει ότι:                        
Θα πραγματοποιηθεί πρόχειρος μειοδοτικός διαγω-
νισμός με κλειστές προσφορές για την ανάθεση σε 
Εργολάβο της εργασίας:
«Καθαριότητας-Γενικές εργασίες-Τραπεζοκόμου 
στο Παράρτημα Μάρπησσας  Ν.Π. Κ.Α.Π.Η. Δήμου 
Πάρου» με έδρα την Μάρπησσα».
Η διάρκεια απασχόλησης του ή της Εργολάβου θα 
είναι από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2011.
Ο Προϋπολογισμός δαπάνης της εργολαβίας ορί-
ζεται σε 12.100 ευρώ πλέον  του ισχύοντος Φ.Π.Α. 
Οι ενδιαφερόμενοι που θα μειοδοτήσουν επί του 
ανωτέρω ποσού πρέπει να καταθέσουν μαζί με την 
προσφορά τους, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1.Βεβαίωση μονίμου κατοικίας 
2.Πιστοποιητικό εγγραφής στο Δημοτολόγιο του Δή-
μου Πάρου.
3.Εγγυητική επιστολή ή Γραμμάτιο του Ταμείου Πα-
ρακαταθηκών και Δανείων  ή Εγγυητική Επιστολή 
αναγνωρισμένης Τράπεζας ποσού 602,00€.
4.Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας
5. Υπεύθυνη δήλωση ότι εφόσον είναι μειοδότες 
εντός μηνός από της                          υπογραφής του 
συμφωνητικού θα προσκομίσουν Τιμολόγιο Παρο-
χής Υπηρεσιών και ότι έλαβε γνώση των όρων της 
δημοπρασίας και των ειδικών συνθηκών εκτέλεσης 
του έργου.
6.Βιβλιάριο Υγείας.
7.Φάκελο καλά σφραγισμένο, ο οποίος στην εξωτε-
ρική πλευρά να αναγράφει τις λέξεις «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΓΕΝΙ-
ΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗ-
ΜΑ ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ Ν.Π. Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ.
Ο ή Η ανάδοχος θα εργάζεται καθημερινά στο Πα-
ράρτημα της Μάρπησσας του ΚΑΠΗ Δήμου Πάρου 
από Δευτέρα μέχρι και Κυριακή, πρωϊ και απόγευ-
μα.
Το πρωϊνό της Δευτέρας το παράρτημα θα παραμεί-
νει κλειστό.
Θα εκτελεί εργασίες καθαριότητας εσωτερικών και 
εξωτερικών χώρων του Παραρτήματος Μάρπησσας 
Κ.Α.Π.Η. Δήμου Πάρου,θα φροντίζει για τον εξωρα-
ϊσμό, στολισμό, διακόσμηση των χώρων του Παραρ-
τήματος και άλλες παρεμφερείς εργασίες, καθώς 
επίσης και καθαριότητα των αντικειμένων και των 
ειδών εξοπλισμού του.
Θα εκτελεί χρέη Τραπεζοκόμου, ελαφρού μαγειρέ-
ματος και καθαρισμού των μαγειρικών κ.λ.π. σκευ-
ών και κάθε άλλη εργασία που του ανατίθεται από 
τον Πρόεδρο και Προϊστάμενο του Κ.Α.Π.Η. ή της 
Προέδρου της Συντονιστικής Επιτροπής του Παραρ-
τήματος. 
Ο Διαγωνισμός θα γίνει την  Παρασκευή 10 Δεκεμ-
βρίου 2010  και ώρα 10:00π.μ. στην αίθουσα του 
ΚΑΠΗ Δήμου Πάρου στην Παροικία.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
να απευθύνονται στον κ.Κων/νο Τσιγγάνη Δημο-
τικό Υπάλληλο του Δήμου Πάρου στο τηλέφωνο 
2284360120 ή στο Κ.Α.Π.Η. Δήμου Πάρου τηλ: 
2284024895.
Ο Πρόεδρος Ν.Π. Κ.Α.Π.Η. Δήμου Πάρου                                                     
Σάββας Καλακώνας

Οι εκλογές τέλειωσαν. Βγήκαν τ’ αποτελέσματα. Κέρδισε 
ο συνδυασμός του κ. Βλαχογιάννη με μικρή διαφορά και δι-
καιολογημένα σας στενοχωρεί αυτό το γεγονός. Επίσης δι-
καιολογημένα ζητάτε την εκ νέου καταμέτρηση των ψήφων, 
γιατί συμβαίνουν και λάθη και  δικαιολογημένα  θέλετε να 
εξετάσετε και περιπτώσεις αμφίβολων μεταδημοτεύσεων, 
αν υπάρχουν.

Μέχρι εδώ έχετε κάθε δικαίωμα να προβείτε σε όποιες 
ενέργειες κρίνετε ότι είναι ενδεδειγμένες για να βεβαιω-
θείτε εσείς και οι οπαδοί σας, ότι το αποτέλεσμα των εκλο-
γών ήταν δίκαιο. 

Πού διαφωνώ και είμαι βέβαιος ότι μαζί μου διαφωνεί η 
πλειοψηφία του Παριανού λαού. Διαφωνώ  με τον τρόπο με 
τον όποιο χειρίζεστε το όλο θέμα. Μέσα από τις δηλώσεις 
σας περνάτε στο υποσυνείδητο των πολιτών ότι ο κ.Βλαχο-
γιάννης και η παράταξή του σας εξαπάτησαν. Αντιλαμβάνε-
στε ότι με αυτό τον τρόπο  τορπιλίζετε  και αναστατώνετε την 
φιλειρηνική και φιλήσυχη κοινωνία  του νησιού διχάζοντάς 
την με τις  δηλώσεις και τα υπονοούμενά σας; 

Και ό, τι αφορά στην παρέμβαση του Υπουργού κ.Γιάννη 
Ραγκούση, να τα βρείτε με τον ίδιο και την κυβέρνηση που 
τον έχει υπουργό και μην σπέρνετε διχόνοιες  μεταξύ των 
συμπαθούντων και μη του κ.Ραγκούση. Φθάσατε στο ση-
μείο να αναφέρετε ότι ο κ.Ραγκούσης «έκανε τα πάντα που 
μπορεί να φανταστεί ο ανθρώπινος νους για να εμποδίσει 
την εκλογή μας». Και τι ξέρετε εσείς τι μπορεί να φαντασθεί 
ο νους του καθενός; Μόνο ο δικός σας νους μπορεί να φα-
ντασθεί αυτό που εσείς φαντάζεσθε και αφήστε τον κόσμο 
ήσυχο. Σταματήστε να τροφοδοτείτε την ένταση. Σταματήστε 
αυτό το κήρυγμα το επαναστατικό που οδηγεί στην πόλωση 
και στη διάσπαση. Με τον τρόπο που αντιδράτε, μας  δίνετε 
την εντύπωση ότι  θα υπάρχει ανοιχτός πόλεμος από την 
πρώτη Ιανουαρίου όταν θα είστε αντιπολίτευση. Σαν να μην 
μας φθάνουν τα χάλια μας στην Ελλάδα με τα οικονομικά, 
αυτό που μας λείπει τώρα είναι η φαγωμάρα. Και εσείς δυ-
στυχώς την καλλιεργείτε.    

Αγαπητή κα Πρωτολάτη,
Έχετε αντιληφθεί ότι είστε η μοναδική υποψήφια  Δή-

μαρχος  στην Πάρο που χάνει τις εκλογές και αναστατώνει 
τόσο πολύ την κοινωνία μας; Για σκεφτείτε το καλά. Ο κό-
σμος θα αρχίσει να αμφιβάλλει αν στο μέλλον θα ξαναδώ-
σει ψήφο σε γυναίκα. Χαρήκαμε τόσο όταν κάνατε την εμ-
φάνισή σας και νομίσαμε ότι η ενασχόληση μιας γυναίκας 
στο Δήμο ίσως να άλλαζε κάποια πράγματα προς το καλύτε-
ρο. Λυπούμαστε και μας απογοητεύετε γιατί είστε η πρώτη 
γυναίκα που διεκδίκησε τη θέση του Δημάρχου, αλλά  και η 
πρώτη υποψήφιος στην ιστορία του τόπου που συμπεριφέ-
ρεται με αυτόν τον τρόπο επειδή έχασε στις εκλογές.

Έλεος κ. Πρωτολάτη. Τι παράδειγμα θα δείξουμε στα 
παιδιά μας με την συμπεριφορά του ανθρώπου που θα μας 
κυβερνούσε τέσσερα χρόνια; 

Ηρεμήστε, χαμηλώστε τους τόνους, διεκδικήστε το δί-
κιο σας χωρίς υπερβολές και κορώνες, γιατί η Πάρος δεν 
είναι αίθουσα δικαστηρίου όπου αγορεύετε. Πιστέψτε με, 
θα έχετε με το μέρος σας την κοινωνία της Πάρου αν αλ-
λάξτε τον τρόπο που συμπεριφέρεστε. Κανένας μα κανένας 
σώφρων πολίτης δεν επιθυμεί να του ταράζετε τη ζωή του. 
Και μην ξεχνάτε ότι στην Πάρο είμαστε όλοι σαν μια οικο-
γένεια και σχεδόν όλοι συγγενείς μεταξύ μας. Μην βάζετε 
τώρα τους μισούς Παριανούς να τα βάλουν με τους άλλους 
μισούς επειδή δεν κερδίσατε.

Επιτρέψτε μου τώρα να σας θυμίσω μια προσευχή που 
γράφτηκε από τον Αμερικανό διανοούμενο θεολόγο τον  
Ράινχολντ Νίμπουρ (1892 – 1971). Η υπέροχη αυτή προ-
σευχή περιέχει τόση σοφία και πιστεύω ότι όλοι μας θα  
ήμασταν πολύ διαφορετικοί αν την θυμόμασταν συχνά. 
Απολαύστε την: Θεέ μου χάρισέ  μου την υπομονή να δέ-
χομαι αυτά που δεν  αλλάζουν. Την δύναμη να αλλάζω 
αυτά που  αλλάζουν. Και τη σοφία να ξεχωρίζω τι αλλάζει 
και τι δεν αλλάζει.

κπ

Κυρία Πρωτολάτη, έλεος! Που οδηγείτε την Πάρο;
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συνέχεια από σελ.1

Ποιες είναι αυτές οι κινήσεις;
Η περαιτέρω διείσδυση στις ξένες αγορές, η αξιοποίηση και ανάδειξη των πλεονε-

κτημάτων που προσφέρει το νησί, όπως ο μεγάλος αριθμός ποιοτικών καταλυμάτων, 
οι εναλλακτικές δραστηριότητες, που μπορεί να πραγματοποιήσει κάποιος στην Πάρο 
(πεζοπορία, πολιτιστικά μνημεία, θαλάσσια αθλήματα κ.α.), καθώς και την προώθηση 
της γευσιγνωσίας και των τοπικών προϊόντων. 

Εκτιμάτε ότι θα βοηθήσει στην προβολή του νησιού το διαφημιστικό πα-
κέτο του Δήμου Πάρου;

Με την ευκαιρία της έγκρισης του προγράμματος διαφημιστικής προβολής του Δή-
μου Πάρου για το έτος 2011 ύψους 172.000,00€ θα πρέπει να γίνει πολύ προσεκτικός 
προγραμματισμός για προώθηση στις αγορές που μπορούν να έχουν άμεσο αποτέ-
λεσμα στην επισκεψιμότητα του νησιού, ώστε να έχει θετική συμβολή το πρόγραμμα 
αυτό. 

Μιλήστε μας για το νέο πλοίο της Blue Star και για τις προϋποθέσεις, 
ώστε να περνάει και από την Πάρο; 

Το Σάββατο 20 Νοεμβρίου καθελκύστηκε στα ναυπηγεία της DAEWOO στην Κορέα 
το νεότευκτο πλοίο  Blue Star Delos, ένα από τα δύο νέα πλοία που θα δρομολογήσει 
σύντομα η εταιρία. Είναι διπλάσιο σε όγκο και χωρητικότητα από τα B.S.Νάξος και 
B.S.Πάρος και ταχύτερο. Έχει χωρητικότητα 2.400 επιβατών,  420 Ι.Χ. και 60 φορτηγών 
που θα μπορέσουν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες της γραμμής. Εδώ μπαίνει όμως ένας 
προβληματισμός. Το πλοίο καθελκύστηκε τώρα, θα ολοκληρωθεί η κατασκευή του στα 
τέλη Μαΐου και η εταιρία προσανατολίζεται να το δρομολογήσει στην Παροναξία. Είναι 

πρόθεσή της. Ωστόσο, 
η μεγάλη  χωρητικό-
τητα που θα έχει αυτό 
το πλοίο θα πρέπει να 
αντιμετωπιστεί από τους 
αρμόδιους φορείς, ώστε 
να μην υπάρχουν καθυ-
στερήσεις και μπλοκάρι-
σμα του λιμανιού στους 
χερσαίους χώρους με 
τον όγκο των διακινού-
μενων επιβατών και 
οχημάτων.   Εάν δεν λυ-

θεί το κυκλοφοριακό στους δρόμους έξω από το λιμάνι και στους περιφερειακούς 
δρόμους, ώστε να φεύγουν γρήγορα τα’ αυτοκίνητα, θα υπάρξει πρόβλημα.  Και ενώ 
είναι πολύ γρηγορότερο από τα άλλα πλοία, θα κινδυνεύσει να γίνει πιο αργό, γιατί θα 
καθυστερεί στην αποβίβαση του κόσμου και των οχημάτων λόγω μπλοκαρίσματος των 
δρόμων στη λιμενική ζώνη. Έχουν βέβαια ήδη γίνει κάποιες προκαταρκτικές συζητή-
σεις με τη Δημοτική αρχή και φυσικά θ’ ακολουθήσουν  και άλλες, με το Λιμεναρχείο, 
το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, την Αστυνομία, για να βρεθεί λύση και να έχουμε το νέο 
πλοίο στη γραμμή μας.

Πως είδατε το αποτέλεσμα και σε ότι αφορά στις Περιφερειακές εκλο-
γές, που ήσασταν και υποψήφιος και σε ότι αφορά στις Δημοτικές;

Όσον αφορά τις περιφερειακές εκλογές που συμμετείχα με τον συνδυασμό «ΝΕΑ 
ΕΠΟΧΗ»,  μου δίνετε την ευκαιρία να ευχαριστήσω όσους με τίμησαν με την εμπι-
στοσύνης και την ψήφο τους. Παράλληλα να συγχαρώ τον κ. Μπιζά Κώστα και τον κ. 
Τζανακόπουλο Παντελή που αναδείχθηκαν περιφερειακοί σύμβουλοι και θα εκπρο-
σωπήσουν επάξια τα νησιά της Πάρου και της Αντιπάρου. Η συγκεκριμένη εκλογική 
διαδικασία απέδειξε ότι ψηφίσαμε πάνω από συνδυασμούς και πολιτικές αποχρώσεις

Στις Δημοτικές εκλογές υπήρξε αποτέλεσμα με οριακή πλειοψηφία για το συνδυα-
σμό του κ. Βλαχογιάννη που συνταγματικά αναθέτει την ευθύνη της Δημαρχίας για τα 
επόμενα 3 ½ χρόνια.

Για όποιες αντιπαραθέσεις δημιουργήθηκαν θα πρέπει να δοθεί ένα τέλος πέρα και 
από τις όποιες πικρίες, καθώς οι μεγάλες προκλήσεις του Δήμου Πάρου με τις αυξη-
μένες αρμοδιότητες υποχρεώνουν όλους να σκύψουν στα προβλήματα και τις ανάγκες 
του νέου Καλλικρατικού Δήμου.

Αναπτυξιακές προοπτικές
για τον Τουρισμό

Μείωση ΦΠΑ στη διαμονή - Νέο μεγάλο και γρήγορο πλοίο 

ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

"Επιτυχία
στο έργο σας"
                  

Συγχαρητήρια επιστολή προς το Δήμαρχο 
Πάρου Χρ. Βλαχογιάννη για την εκλογή του, 
έστειλε το Δ.Σ. Του Ναυτικού Ομίλου: 

«Κύριε Δήμαρχε, το Δ.Σ. του Ναυτικού 
Ομίλου Πάρου, σας συγχαίρει για την επανε-
κλογή σας, στο Δήμο της Πάρου και εύχεται 
σε εσάς προσωπικά, καθώς και σε όλους 
τους εκλεγμένους συνεργάτες σας κάθε επι-
τυχία στο δύσκολο έργο σας. Είμαστε σίγου-
ροι ότι το ενδιαφέρον σας για τα ζητήματα 
της Πάρου θα διατηρηθεί αμείωτο και ελπί-
ζουμε η βοήθειά σας  και η υποστήριξή σας 
σε ναυταθλητικά θέματα που αφορούν τον  
Ν.Ο.Π. να συνεχιστεί στο κλίμα που υπήρχε 
τα τελευταία χρόνια».

 Την επιστολή υπογράφουν ο Πρόεδρος Λ. 
Πώλος και ο Γ.Γραμματέας Γ. Φωσκίνης

"Δύναμη
και κουράγιο"

Κ. Λεβεντάκη,  
Σας συγχαίρουμε για την εκλογή σας στο 

νέο ιδρυθέντα Δήμο Αντιπάρου. Ευχόμαστε 
σ’ εσάς προσωπικά και σ’ όλους τους Δη-
μοτικούς Συμβούλους που θ’ απαρτίζουν 
το νέο Δημοτικό Συμβούλιο, δύναμη και 
κουράγιο για ν’ ανταποκριθείτε στο δύσκο-
λο έργο που θα ξεκινήσει τη λειτουργία του 
την 01-01-2011. Μέσα από την καρδιά μας, 
σας δίνουμε μια και μοναδική ευχή: «Σε μια 
δημιουργική Αντίπαρο με ένα δήμο αυτό-
νομο».  

Περιμένουμε να υλοποιήσετε τις προε-
κλογικές σας δεσμεύσεις για την ενίσχυση 
της τοπικής αγοράς.

Με ιδιαίτερη τιμή για το Δ.Σ. του Εμπο-
ροεπαγγελματικού Συλλόγου

Ο Πρόεδρος
Αλιπράντης Αποστόλης

Ερώτηση στη Βουλή
για τον κίνδυνο μπλακ 
άουτ σε νησιά
των Κυκλάδων

Ερώτηση στη Βουλή προς την υπουργό Πε-
ριβάλλοντος με θέμα: τον κίνδυνο μπλακ άουτ 
σε οκτώ νησιά των Κυκλάδων, μεταξύ των 
οποίων και της Πάρου, κατέθεσαν: ο βουλευ-
τής Κυκλάδων Γ. Βρούτσης και Βοιωτίας Μ. 
Γιαννάκης. 

Οι δύο βουλευτές ρωτούν την υπουργό:
Υπάρχει πράγματι κίνδυνος αιφνίδιας δια-

κοπής της ηλεκτροδότησης στα νησιά και αν 
ναι, ποια μέτρα προτίθεται να λάβει η Κυβέρ-
νηση για να τον αποτρέψει;

Ποιο είναι το ακριβές χρονοδιάγραμμα ολο-
κλήρωσης της αδειοδοτικής διαδικασίας δια-
σύνδεσης των νησιών των Κυκλάδων με την 
Ηπειρωτική χώρα;

Σ’ έναν αγώνα δρόμου έχει επιδοθεί η 
επικεφαλής της «Πάρος ΑΞΙΑ» Γρηγορία 
Πρωτολάτη, μη αποδεχόμενη τη διαφορά 
των 16 ψήφων στο εκλογικό αποτέλεσμα. 
Πήγε στο Πρωτοδικείο όπου αποδείχτηκε 
ότι το αποτέλεσμα δεν αλλάζει και τώρα 
ασχολείται με τις μεταδημοτεύσεις μήπως 
βρεθούν «παράνομες» και ….δικαιωθεί(!) 
και διαμηνύει ότι θα κινηθεί νομικά (;) γιατί 
έχει …ενστάσεις. Σε δελτίο Τύπου που είχε 
εκδώσει ο Δήμαρχος Χρ. Βλαχογιάννης 
της υπενθύμιζε ότι «ο εμφύλιος ευτυχώς 
τελείωσε πριν από χρόνια, τα πράσινα και τα 
γαλάζια καφενεία αποτελούν παρελθόν, η 
δημοκρατία μας είναι στέρεη…» και τις κα-
ταλόγιζε ότι με την συμπεριφορά της «οδη-
γεί με μαθηματική ακρίβεια το νησί μας σε 
επικίνδυνο διχασμό και ολισθηρό κατήφο-
ρο». Παράλληλα της ζητούσε να εξηγήσει «τι 
ακριβώς αμφισβητεί;». Αντί απαντήσεων επί 
της ουσίας, η κ. Πρωτολάτη στην απάντησή 
της προς το Δήμαρχο λέει ότι «δραπέτευσε» 
η σιγουριά του για τη νόμιμη εκλογή του και 
πως αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι 
ο κ. Βλαχογιάννης με συνεργάτες του πήγε 
επίσης στο Πρωτοδικείο. Αυτό κατά την 
άποψή της προκαλεί το εύλογο ερώτημα: 
«τι πήγαν να ελέγξουν, αφού μέχρι τις 16/11 
δήλωναν ότι όλα είναι απολύτως εντάξει;». 
Κάνει επίσης λόγο για «ψεύδη», τα οποία 
ωστόσο δεν αποδεικνύει παρά απειλεί αο-
ρίστως με νομικές κινήσεις και συστήνει 
«υπομονή και εγκράτεια». 

Δεν έχει προφανώς αντιληφθεί η κ. 
Πρωτολάτη, ότι ουδείς πλην της ίδιας, ανα-
λώνεται σε άσκοπες ενέργειες για ν’ απο-
δειχτούν τα ήδη αποδεδειγμένα: ότι η νέα 
Δημοτική αρχή νομίμως έχει εκλεγεί και 
ότι είναι άσκοπο να χάνεται χρόνος (ο δικός 
της), σε κυνήγι μαγισσών. Και όπως τονίζει 
ο Δήμαρχος στο δελτίο Τύπου, «…κάνει σαν 
μωρό που δεν της έφεραν το παιχνίδι που 
της υποσχέθηκαν και κλαίει, κλωτσάει και 
φωνάζει».

Τα πολύ σοβαρά προβλήματα όμως, που 
αντιμετωπίζουμε όλοι, είναι υπαρκτά και 
απαιτούν λύση. Γι’ αυτό και ο Εμποροεπαγ-
γελματικός Σύλλογος Πάρου – Αντιπάρου 
με ανακοίνωσή του τονίζει ότι οι εκλογές 
τελείωσαν, τα προβλήματα είναι υπαρκτά 
και άρα είναι ώρα για δουλειά και καλεί 
όλους να σταματήσουν τις αντιπαραθέ-
σεις. 

Στις κατηγορίες για τον πόλεμο εναντίον 
της και εναντίον της παράταξής της από το 
μηχανισμό του ΠΑΣΟΚ, παρενέβη με δελτίο 
Τύπου ο υφυπουργός Ανάπτυξης Π. Ρήγας 
με τίτλο:  «Η άλλη αλήθεια για τις δημοτικές 
εκλογές στην Πάρο». Σπεύδει η κ. Πρωτο-
λάτη επίσης ν’ απαντήσει (έχει κάθε δικαί-

ωμα άλλωστε) και αφού αναφέρεται σε όσα 
της καταλογίζονται χωρίς συγκεκριμένα 
στοιχεία, συνιστά και πάλι ψυχραιμία, υπο-
μονή και εγκράτεια και …προειδοποιεί ότι η 
παράταξή της «ασκώντας το νόμιμο δικαί-
ωμά της θα ελέγξει και τις διαδικασίες των 
εκλογών και το εκλογικό αποτέλεσμα, παρά 
του ότι, όπως τονίζει, "η συντριπτική πλει-
οψηφία των Παριανών πολιτών γνωρίζει 
ήδη τι έχει γίνει". Το ερώτημα που τίθεται 
λοιπόν, είναι: Τι έχει γίνει άραγε; Μπορεί η 
επικεφαλής της Πάρος ΑΞΙΑ, να εκδώσει 
ένα δελτίο Τύπου στο οποίο ν’ αναφέρει 
τεκμηριωμένα τι ακριβώς έγινε και γι’ 
αυτό θα κινηθεί νομικά, ώστε να ενημε-
ρωθεί και η συντριπτική μειοψηφία του 
Παριανού λαού και να μην κυκλοφορούν 
απλά φήμες και υπονοούμενα;

Έως ότου πάντως η κ. Πρωτολάτη απο-
φασίσει να ενημερώσει και τη συντριπτική 
μειοψηφία για το τι έγινε στις δημοτικές 
εκλογές, δημοσιεύουμε το δελτίο Τύπου 
του υφυπουργού κ. Ρήγα και την απάντηση 
σ’ αυτόν της κ. Πρωτολάτη και ο καθένας ας 
βγάλει τα συμπεράσματά του: 
Υφυπουργός Π. Ρήγας

«Η εκλογική διαδικασία για την ανάδει-
ξη των νέων αυτοδιοικητικών αρχών στις 
Περιφέρειες και στους Δήμους της Χώρας 
ολοκληρώθηκε. Ο Χρήστος Βλαχογιάννης 
είναι Δήμαρχος της Πάρου με την ψήφο και 
την - ελεύθερα και ακώλυτα - εκφρασμένη 
βούληση του παριανού λαού.

Η εκλογική αναμέτρηση στην Πάρο ήταν 
σκληρή και το εκλογικό αποτέλεσμα «σφι-
χτό», αλλά απόλυτα καθαρό. Παρά τις πικρί-
ες που φυσιολογικά κάθε φορά προκαλεί 
μια ήττα, η αναγνώριση της εκλογικής νίκης 
του αντιπάλου και η αποδοχή του εκλογικού 
αποτελέσματος συνιστά στοιχείο πολιτικής 
αξιοπρέπειας και γενναιότητας. 

Οι εμπρηστικές, μέχρι υπονόμευσης της 
θεσμικής τάξεως δηλώσεις, που διατυπώ-
νονται από την πλευρά της κ. Πρωτολάτη, 
μόνο έλλειψη ψυχραιμίας και σοβαρότητας 
καταδεικνύουν.

Η κ. Πρωτολάτη, της οποίας η επικοινω-
νιακή προεκλογική «καμπάνια» κυριαρχή-
θηκε από συκοφαντικές, απαξιωτικές και 
ενίοτε υβριστικές επιθέσεις σε βάρος του κ. 
Βλαχογιάννη, εμφανίζεται τώρα ως «αθώα 
και αδύναμη κορασίδα» που τα «θηριώδη» 
ΠΑΣΟΚικά κέντρα εξουσίας την πολέμησαν 
με στόχο να την εξοντώσουν πολιτικά. Η 
αλήθεια – δυστυχώς για την κύρια Πρωτο-
λάτη – είναι εντελώς διαφορετική.

Το μοναδικό, εκτός θεσμικού ελέγχου, 
κέντρο εξουσίας που υπήρχε στην Πάρο τα 
τελευταία χρόνια ήταν η ίδια η Έπαρχος.

συνέχεια σελ.11

Με αοριστίες και υπονοούμενα καλλιεργείται η ένταση

Οι εκλογές τελείωσαν…
ν’ ασχοληθούμε με τα προβλήματά μας
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συνέχεια από σελ.1
Γι’ αυτό οι άνθρωποι της προσφοράς 

παραμένουν πάντα ζωντανοί στη μνήμη 
όλων. Πολύ σημαντική είναι η πρόταση 
του Δημάρχου Χρ. Βλαχογιάννη, να δο-
θεί το όνομά του στη Δημοτική Βιβλιο-
θήκη της οποίας είναι ιδρυτής. 

Η αναγνώριση της προσφοράς του 
Γιάννη Γκίκα καταγράφεται στα κείμενα 
που δημοσιεύουμε:

Ο Δήμαρχος Χρήστος Βλαχογιάννης 
Όλοι εμείς οι άνθρωποι της Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης αισθανόμαστε βαθιά θλίψη 
για το χαμό ενός  ξεκάθαρα αυτοδιοι-
κητικού ανθρώπου, του φίλου μας του 
Γιάννη. Ο Γιάννης τα τελευταία 35 χρόνια 
ήταν πρωταγωνιστής στα τοπικά δρώ-
μενα. Η προσφορά του μεγάλη και ανα-
γνωριστέα από όλους. Ο Γιάννης πρω-
ταγωνίστησε στην έκδοση της Παριανής 
Γνώμης, στην ίδρυση του Αρχιλόχου, 
ήταν ο πρώτος πρόεδρος του Ενιαίου 
Δημοτικού Συμβουλίου,  Πρωταγωνίστη-
σε στην ίδρυση της Σχολής Μουσικής, 
ταυτίστηκε το όνομά του με τη λειτουργία 
της βιβλιοθήκης. Επίσης, ήταν ο πρώτος 
πρόεδρος του ΔΟΝΑ. Η  προσφορά του 
είναι αναμφίβολα μεγάλη και θεωρώ ότι 
το Δημοτικό Συμβούλιο έχει χρέος να 
δώσει τ’ όνομά του σε κάποιο από τα δη-
μιουργήματά του, όπως π.χ. τη Δημοτική 
Βιβλιοθήκη. 

Εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια 
στην Παρασκευή, στους γιους του και σε 
όλη την οικογένειά του.

Μοσχούλα Κοντόσταυλου 
Για τον Γιάννη Αναστ. Γκίκα

Στις τρείς τη νύχτα
Τη νύχτα ακριβώς στις τρείς
‘Αχ! Πόσο φριχτή η ώρα τρεις τη νύχτα.
Όλα τα ρολόγια έδειχναν η ώρα τρείς
Ήταν η ώρα τρείς μέσα στον ίσκιο της νύχτας.
 
Όχι δεν θα είχε αντίρρηση ο Λόρκα, 

που άλλαξα το μοιρολόι του, για να ται-
ριάξει στον θάνατο του Γιάννη Αναστασί-
ου Γκίκα.

Ένα μοιρολόι που δίχως χρονικό προσ-
διορισμό ψιθύριζαν, όσοι τον αγαπού-
σαν, εδώ και τρία χρόνια. Από τότε που ο 
Γιάννης είχε απεμπλακεί από κάθε απο-

προσανατολιστική εκδήλωση της ζωής 
και πρόσωπο με πρόσωπο πια χωρίς πα-
ραμορφωτικούς καθρέφτες, ξεκίνησε να 
βιώνει την εμπειρία της προοπτικής του 
θανάτου. 

« Καθένας μονάχος πορεύεται στον 
έρωτα / μονάχος στη δόξα και στο θά-
νατο / ».

Μόνος εν τέλει βρίσκει καθένας μας 
την αποκλειστική ενότητα με τον εαυτό 
του, την αυθεντικότητα του και κινάει να 
ενωθεί με το στην ουσία του Άγνωστο, 
που κατά πάσαν πιθανότητα είναι ο Θεός.

Είχε από μακρού λυτρωθεί ο Γιάννης 
και από τις επιθυμίες του, όπως εκμυ-
στηρεύτηκε ο ίδιος στους γιούς του, ικα-
νοποιημένος από όσα είχε γευτεί στη δι-
άρκεια της σχετικά σύντομης ζωής του. 
Ευτυχώς που γνώρισε τον έρωτα στο 
πρόσωπο  μιας γυναίκας, της γυναίκας 
του, τη δόξα στην εκτίμηση των συναν-
θρώπων για τον βίο και την πολιτεία του 
που κυρίως περιλαμβάνει τα παιδιά του, 
και τώρα μακάριος και μόνος πορεύεται 
στο θάνατο.

Τον γνώρισα το 1975 έπηλυ στην Καλλί-
πολη του Πειραιά, χειμώνα, πλάι σε μια 
θερμάστρα και πάνω από ένα καταστα-
τικό που τους είχε προμηθεύσει ο Θύ-
μιος ο Μαύρης να σκαρφίζονται με το 
φίλο του τον Κοντόσταυλο, την ίδρυση 
πολιτιστικού συλλόγου στην Πάρο, στην 
οποία ονειρευόντουσαν και οι δύο να 
επιστρέψουν. Επέστρεψε. Και πρωτο-
στάτησε στο να ξεκινήσουν εξελίξεις, να 
πραγματοποιηθούν επιτεύγματα να δη-
μιουργηθούν οράματα, με τελικό σκοπό 
τον τόπο και τους ανθρώπους και όχι την 
καταγραφή τους στο ενεργητικό του.

Δεν ήταν πολιτικός ν' αθροίζει αεργίης 
έργα. Ήταν αγωνιστής και πάσχιζε αθλή-
ματα.

Στις 22-11-10 η επίγεια πορεία του 
πήρε τέλος. Μένει ακόμα μια. Εκείνη 
όμως θα γίνει αργότερα, « επί πτερύ-
γων ανέμων » Μακάρι εκείνη τη μέρα, 
που θα τελειώνει ο χρόνος, να υπάρξει 
καιρός, για να μας σφίξει στην αγκαλιά 
του όλους, όπως μας έσφιγγε, όπου μας 
συναντούσε αυτά τα τελευταία τρία χρό-
νια. Τα χρόνια που βίωνε με ηρεμία και 
αξιοπρέπεια την προοπτική του θανάτου.

Τα πιο αληθινά.

Χρίστος Γεωργούσης, φίλος
Ο Γιάννης Γκίκας υπήρξε συμμαθητής 

μου (ένα χρόνο μικρότερος) μαζί με τον 
Πάριο και τον Φραγκούλη. Πρώτος πρό-
εδρος του Αρχίλοχου, εμπνευστής της 
Βιβλιοθήκης και της Σχολής Μουσικής. 
Ηθικό στοιχείο, άρχοντας...

 Για ποιον χτυπά όμως η καμπάνα; Πρωί 
ο αυγερινός είναι πάνω από το λόφο των 
αγίων Αναργύρων και ο Σείριος απ’ τη 
μεριά του νοτιά κατεβαίνει προς τη δύση 
τραβώντας μαζί του και άλλα άστρα του 
τριγώνου του χειμώνα. Γυρίζει ο ουρα-
νός, γυρίζει η γη, γυρίζουν όλα, φεύγουν 
ή έρχονται, το ίδιο είναι, δεν ξέρουμε τι 
ακριβώς ταξιδεύει και τα πρόσωπα που 
αγαπήσαμε «με το γοργό κροτάλισμα της 
μοίρας λάμπουν μια στιγμή και σβήνο-
νται σ’ ένα σκοτάδι εβένου». Οι καμπά-
νες της Εκατονταπυλιανής δεν μας ρω-
τούν, συχνά παίρνουν τους φίλους μας, 

για να διδαχτούμε ότι το μέλλον έχει και 
κεραυνούς και να μετρήσουμε τη ζωή 
με πιο στέρεα μέτρα. Το συμμαθητή και 
συνεργάτη μας δεν θα τον εξαερώσει η 
λησμονιά, γιατί τον έμαθαν και οι πέτρες, 
όλο τον καιρό που έχτιζε κι επιχειρού-
σε πολλά ωραία τολμήματα. Οδηγητής, 
εμπνευστής, ηγέτης.  Είσαι, μαζί μας, 
Γιάννη Γκίκα, παρών με το ανεξάντλητο 
κουράγιο σου, τη σοφία και την αγάπη 
σου, σ’ αυτούς τους δύσκολους καιρούς. 

Λαϊκή Συσπείρωση
Καλό ταξίδι σύντροφε Γιάννη… 
Ο Γιάννης Γκίκας έφυγε  από κοντά 

μας τη Δευτέρα 22 Νοέμβρη  μετά από 
μακρόχρονη μάχη με την επάρατη νόσο.

Ο Γιάννης έδωσε το παρών σε όλα τα 
σημαντικά κοινωνικά και πολιτικά γεγο-
νότα της Πάρου από τη μεταπολίτευση 
και μετά. Σημαντικό ρόλο στις ριζοσπα-
στικές ιδέες του, έπαιξαν οι κοινωνικο-
πολιτικές συνθήκες της εποχής της νιό-
της του και τα φοιτητικά του χρόνια στη 
Γεωπονική Σχολή του Αριστοτέλειου Πα-
νεπιστήμιου Θεσσαλονίκης.

Το 1975, μετά τη δικτατορία και πριν 
ακόμα εγκατασταθεί στην Πάρο, μαζί με 
άλλους νεολαίους της εποχής, ξεκινά 
μια πρώτη προσπάθεια συμμετοχής στα 
κοινωνικά και πολιτικά δρώμενα του νη-
σιού.

• Συμμετείχε στην πρώτη συντακτι-
κή επιτροπή της προοδευτικής τοπικής 
εφημερίδας εκείνης της εποχής, της 
«Παριανής Γνώμης», που συνέβαλε κα-

θοριστικά στη μεταπολιτευτική ανάπτυξη 
της παριανής κοινωνίας.

• Ήταν από τους εμπνευστές και πρω-
ταγωνιστές της δημιουργίας του «ΜΕΑΣ 
Αρχίλοχος», πρώτος  Πρόεδρος, του 
ιστορικού αυτού συλλόγου με τη μέγιστη 
για την εποχή συνεισφορά στον πολιτι-
σμό, τον αθλητισμό, τη μουσική παιδεία, 
την ερασιτεχνική καλλιτεχνική  δημιουρ-
γία της παριανής νεολαίας και όχι μόνο.

• Στις βουλευτικές εκλογές του 1981, 
συγκλονισμένος από το αίτημα της κοι-

Το Aegean Center  
τραγουδά…

Όταν οι καινούργιοι  μαθητές του Aegean Center 
έρχονται στην Πάρο, αναρωτιούνται πως το μουσικό τμή-
μα της σχολής καταφέρνει να ετοιμάσει όχι ένα, αλλά 
δυο διαφορετικά κοντσέρτα για τον Δεκέμβριο. Τότε ο 
ORFEAS JOHN MUNSEY καθηγητής φωνητικής τους 
εξηγεί πως οι φοιτητές σχεδόν εγκαθίστανται στο στού-
ντιο και  εξασκούνται ατελείωτες ώρες μέχρι η μουσική 
να είναι έτοιμη για ακρόαση! Δεν προχωρεί σε  όλες τις 
λεπτομέρειες των ωρών που χρειάζονται για  φωνητική 
εξάσκηση και ασκήσεις ώστε  ν’ αποκτήσουν μια εύπλα-
στη, δυνατή και ηχηρή φωνή. Ούτε περιγράφει τις ώρες 
εργασίας που χρειάζονται για τη σωστή προφορά των έξι 
γλωσσών στις οποίες είναι γραμμένα τα τραγούδια. Ό-
μως από  μόνοι τους οι τραγουδιστές γνωρίζουν ότι θα 
χρειαστούν πολλές ώρες από τις πρόβες συζητώντας για 
το μουσικό στυλ και την ιστορική περίοδο του ρεπερ-
τορίου, την άρθρωση, τον μουσικό χρωματισμό και την 
ερμηνεία  του χαρακτήρα  της μουσικής. Αυτό που το 
ακροατήριο ακούει βρίσκεται πάντα σε εξέλιξη αφού δεν 
υπάρχει μια αποκλειστική ερμηνεία της κάθε σύνθεσης. 
Έτσι, αν οι τραγουδιστές τα καταφέρουν, θα τραγουδή-
σουν τα τραγούδια και τις άριες σαν να τα είχαν συνθέσει 
οι ίδιοι μεταφέροντας το κοινό στον δικό τους κόσμο!

Ξεκινούν τα κονσέρτα
Το AEGEAN CENTER ξεκινά τα κοντσέρτα του με ένα 

πρόγραμμα από σόλο τραγούδια, άριες και ντουέτα. Το 
ακροατήριο φέτος θ’ απολαύσει  αριστουργήματα των 
Μπαχ, Χαίντελ, Τέλεμαν, Μότσαρτ, Μέντελσον, Ντονι-
τσέτι και Ροσσίνι. Τα κομμάτια θα συνοδεύονται φέτος  
από φλάουτο και βιολί. Οι τραγουδιστές που θα λάβουν 
μέρος είναι οι STEPHANIE DISSETTE, ΑΠΟΛΛΟΝΙΑ ΟΙ-
ΚΟΝΟΜΟΥ, ΝΙΚΗ ΧΑΣΑΠΗ και ΣΤΕΛΛΑ ΣΚΟΡΔΑΛΕΛ-
ΛΗ. Θα συνοδεύονται από την UTE MARIA TROUSSA, 
στο φλάουτο και την ΜΑΡΟΥΣΩ ΜΕΝΕΓΟΥ στο βιολί.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην γκαλερί 
ΑΠΟΘΗΚΗ το Σάββατο 4 Δεκεμβρίου στις 20:30.

Το φωνητικό σύνολο έχει ετοιμάσει για φέτος ένα 
πρόγραμμα a cappella μουσικής από την Αναγέννηση 
και από Χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Θα ξεκινήσουν 
με δύο θρησκευτικά μοτέτα:  «o musik dein ganz 
lieblich kunst»του Johannes Jeep και το Ave Maria του 
Parsons, μια μνημειώδες σύνθεση που προορίζονταν 
για το Αβαείο του Westminster της  Αγγλικής Αναγεν-
νησιακής χορωδιακής μουσικής. Επίσης θα υπάρχουν 
μανδριγάλια από την Ιταλία, Αγγλία και Γαλλία με απο-
κορύφωμα το πολύπλοκο «Chant des Oiseaux»,του 
Jannequin.

Οι τραγουδιστές του φωνητικού συνόλου φέτος εί-
ναι οι: Stefanie Dissette, Νίκη Χασάπη, Hannah Merrill, 
Απολλωνία Οικονόμου, Μπρικίττε Καραβία, Ute Maria 
Troussa, Στέλλα Σκορδαλέλλη, Jane Morris Pack, 
Franca van der Loo, Κωνσταντίνα Ανδρεάκου, Jun-

Pierre Shiozawa, Χρήστος Νικολάου και Αντώνης Πρέ-
κας.

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στην Αγροτο-
λέσχη της Μάρπησσας την Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου, στην 
καθολική Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου της Νάουσας 
την Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου και στην Καθολική Εκκλη-
σία του Άγιου Αντωνίου  της Παροικιάς το Σάββατο και 
την Κυριακή 11 και 12 Δεκεμβρίου αντίστοιχα. Όλα τα 
κοντσέρτα θα ξεκινήσουν στις 20:30 και όπως πάντα η 
είσοδος είναι ελεύθερη, μια προσφορά στους κατοί-
κους της Πάρου.

Έφυγε από τη ζωή και μας άφησε το έργο του

Δημοτική Βιβλιοθήκη «Γιάννης Γκίκας» 
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νωνικής αλλαγής κατέρχεται σαν υπο-
ψήφιος βουλευτής με το ΠΑ.ΣΟ.Κ. στις 
Κυκλάδες.

•Εκλέχτηκε κοινοτικός σύμβουλος τη 
τετραετία 1982-86 και δημοτικός σύμ-
βουλος και πρώτος Πρόεδρος Δημοτι-
κού Συμβουλίου του νεοσύστατου τότε 
Δήμου Πάρου τη τετραετία 1986-90 με 
Πρόεδρο Κοινότητας και Δήμαρχο αντί-
στοιχα  τον Στέλιο Φραγκούλη .

• Επί της θητείας του αυτής και με τη 
αποφασιστική του συμβολή προχώρησε 
η δημιουργία της Σχολής Μουσικής του 
Δήμου Πάρου.

• Εκλέχτηκε δημοτικός σύμβουλος τη 
τετραετία 1998- 2002 με Δήμαρχο τον 
Κώστα Αργουζή και ήταν γραφτό, να 
είναι και πάλι πρώτος Πρόεδρος Δημο-
τικού Συμβουλίου του νεοσύστατου Δή-
μου Πάρου, που προήλθε από την ανα-
γκαστική συνένωση του «Καποδίστρια».

•Ήταν εμπνευστής και από τους βασι-
κούς συντελεστές ίδρυσης του Ναυτικού 
Ομίλου Πάρου και του Δημοτικού Οργα-
νισμού Νεολαίας και Άθλησης  του Δή-
μου Πάρου.

•Τη θητεία του Γιάννη την τετραετία 
1998-2002 την σημαδεύει η ιδέα της 
ίδρυσης της Δημοτικής Βιβλιοθήκης 
που του ανήκει, όπως και η αποφασιστι-
κή του συμβολή στην υλοποίηση αυτής 
της ιδέας αλλά και της λειτουργίας της 
βιβλιοθήκης τον πρώτο καιρό.

•Στον Γιάννη οφείλεται και η ίδρυση 
του Συλλόγου Φίλων της Δημοτικής Βι-
βλιοθήκης, χωρίς την ύπαρξη του οποί-
ου το όνειρο της ίδρυσης και αρχικά της 
λειτουργίας της βιβλιοθήκης θα ήταν 
άπιαστο. 

Ο Γιάννης Γκίκας παρά την τεράστια 
κοινωνική προσφορά του στον τόπο, 
ήταν άνθρωπος σεμνός και δίκαιος, ικα-
νός να παραδεχθεί τα σφάλματά του, χω-
ρίς ίχνος έπαρσης και εγωισμού.

Παρά τη βιοποριστική του δραστηρι-
ότητα ως έμπορος, στην οποία επίσης 
στάθηκε με ηθική και τιμιότητα, είχε εκ-
φραστική ικανότητα και δυνατότητα μέσα 
από τη ζωγραφική και ήταν από τους λι-
γοστούς διανοητές του νησιού μας. 

Με μια τεράστια σε ποιότητα και πε-
ριεχόμενο προσωπική βιβλιοθήκη ήταν 
μελετητής και βαθύς γνώστης των κλασ-
σικών και σύγχρονων φιλοσοφικών 
ρευμάτων. Διέθετε μια καταπληκτική 
ικανότητα αφομοίωσης και εξελικτικής 
σκέψης, ακόμα και κόντρα  στις εξελί-
ξεις των καιρών, αφού  σε μια διαδρομή 
ζωής, κατακτώντας τη μαρξιστική- δια-

λεκτική σκέψη, ένοιωθε τελικά ολοκλη-
ρωμένος.

Καλό ταξίδι σύντροφε και φίλε, φύγε 
ήσυχος, το χρέος σου το έκανες. 

Έτσι κι αλλιώς «οι ζευγάδες πάντα 
φεύγουνε μα η σπορά τους μένει» και συ 
ευτύχησες να δεις τη σπορά σου να καρ-
πίζει. Στην αγαπημένη του συντρόφισσα 
Παρασκευή και τα δυο τους παιδιά τον 
Αναστάση και το Νέστορα, ευχόμαστε η 
μνήμη της γεμάτης ζωής του με αγώνες 
και ιδανικά, να απαλύνει το πόνο τους.

Κομματική Οργάνωση
ΚΚΕ Βάσης Πάρου
Μετά από μακρόχρονη μάχη με την 

επάρατη νόσο ο Γιάννης Α. Γκίκας, έφυ-
γε νωρίς από κοντά μας.

Τα φοιτητικά του χρόνια την περίοδο 
της επτάχρονης χούντας  σημάδεψαν τον 
ιδεολογικό ριζοσπαστισμό του.

Ήταν παρών σε όλα τα σημαντικά κοι-
νωνικά και πολιτικά γεγονότα της Πάρου 
από τη μεταπολίτευση και μετά. 

Η συμμετοχή του στην πρώτη συντακτι-
κή επιτροπή της «Παριανής Γνώμης», ο 
πρωταγωνιστικός του ρόλος στη δημι-
ουργία του «ΜΕΑΣ Αρχίλοχος», η υπο-
ψηφιότητα του στις εθνικές εκλογές του 
1981, η 10χρονη θητεία του στη τοπική 
αυτοδιοίκηση του νησιού, η εκλογή του 
ως Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλί-
ου για δυο φορές, οι πρωτοβουλίες του 
και η συμβολή του στη δημιουργία της 
Σχολής Μουσικής, του Ναυτικού Ομίλου 
Πάρου, του Δημοτικού Οργανισμού Νε-
ολαίας και Άθλησης  του Δήμου Πάρου, 
της ίδρυσης της Δημοτικής Βιβλιοθήκης 
και του Συλλόγου Φίλων της Δημοτικής 
Βιβλιοθήκης αποτελούν δείγματα της 
πολύχρονης κοινωνικής και πολιτικής 
προσφοράς του στην Πάρο.

Ο Γιάννης Γκίκας ήταν  άνθρωπος των 
γραμμάτων και της τέχνης. Ήταν ακόμα 
από τις χαρακτηριστικές εκείνες περι-
πτώσεις ανθρώπων, που εξελίσσονται 
πνευματικά και θεωρούν υποχρέωση 
της ύπαρξης τους, να κατέχουν τη πα-
γκόσμια προοδευτική σκέψη και να συμ-
βάλλουν στη διάδοσή της. 

Ο Γιάννης Γκίκας δεν ήταν, αλλά έγινε 
μαρξιστής, πιστός φίλος της διαλεκτι-

κής- υλιστικής αντίληψης για τον κόσμο. 
Στη συντρόφισσα του, την «Παρασκευ-

ούλα» του, στα καμάρια του τον Άναστά-
ση και τον Νέστορα, όπως και σε όλους 
τους οικείους του θερμά συλλυπητήρια.

Κίνηση Ενεργών Πολιτών Πάρου 
Με ανείπωτη θλίψη αποχαιρετούμε τον 

αγαπημένο μας φίλο και σύντροφο Γιάν-
νη Γκίκα, που νωρίς έφυγε από κοντά 
μας, μετά την παλικαρίσια μάχη του με 
την επάρατη νόσο.

    Αποχαιρετούμε τον Άνθρωπο  και 
Οραματιστή που για πάνω  από 35 χρό-
νια σημάδεψε με την δράση του, την ζωή 
όλων μας στο νησί.

   Από φοιτητής στο δημοκρατικό κίνη-
μα . Μετά τις σπουδές του έρχεται στην 
Πάρο και γίνεται μπροστάρης στα δύο 
σημαντικότερα τοπικά πολιτικά γεγονό-
τα της εποχής,  την ίδρυση του «ΜΕΑΣ 
Αρχίλοχος» (πρώτος του πρόεδρος)   και  
στην  έκδοση   της εφημερίδας «Παριανή 
Γνώμη» (μέλος της πρώτης συντακτικής 
επιτροπής).

   Το 1981 είναι υποψήφιος Βουλευτής 
Κυκλάδων του ΠΑΣΟΚ.

   Από το 1982 έως το 1990 και από το 
1998-2002 συμμετέχει στην Αυτοδιοίκη-
ση όπου αφήνει ανεξίτηλη την σφραγίδα 
της συμμετοχής του σαν μέλος και Πρό-
εδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.

    Με  πρωτοβουλία   του  και  αποφασι-
στική  συμβολή  του δημιουργήθηκαν  η 
Σχολή  Μουσικής του Δήμου,  ο Δημοτι-
κός Οργανισμός Νεολαίας και Άθλησης-
ΔΟΝΑ, και ο Ναυτικός Όμιλος Πάρου.

   Το τελευταίο  μεγάλο  του  έργο,  που  
ήταν  εμπνευστής, δημιουργός και ακού-
ραστος εργάτης, μαζί με την σύντροφο 
του Παρασκευή, είναι η δημιουργία και 
λειτουργία της Δημοτικής Βιβλιοθήκης 
Πάρου και του Συλλόγου Φίλων της Βι-
βλιοθήκης.

   Ο Γιάννης Γκίκας  θα  μείνει  στην  
μνήμη  μας    σαν  ένας ακούραστος  
πνευματικός  άνθρωπος,  ένας  προο-
δευτικός αριστερός διανοητής, που με 
τον ήπιο και χαμηλών τόνων, αλλά  απο-
φασιστικό χαρακτήρα, συνέβαλλε όσο 
λίγοι στην πορεία αυτού του τόπου.

  Στην Παρασκευούλα, τον Αναστάση, 
τον Νέστορα και τ’ αδέλφια του εκφρά-
ζουμε τα θερμότερα μας συλληπητήρια.

Σύλλογος Φίλων
Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πάρου 
Επί τη αναγγελία του θανάτου του αγα-

πητού φίλου Γιάννη Γκίκα, εμπνευστή 

και ιδρυτικού μέλους  της Δημοτικής Βι-
βλιοθήκης Πάρου και του Συλλόγου Φί-
λων Δημοτικής Βιβλιοθήκης, το ΔΣ του 
συλλόγου αποφάσισε:

1. Να παραστούν τα μέλη του στην εξό-
διο ακολουθία.

2. Αντί στεφάνου να κατατεθεί το ποσό 
στο ταμείο του συλλόγου για την αγορά 
βιβλίων παριανού ενδιαφέροντος και να 
προσφερθούν αυτά στη Δημοτική Βιβλι-
οθήκη Πάρου.

Για το ΔΣ του Συλλόγου
Ο Πρόεδρος Ιωάν. Βασιλειόπουλος
& τα μέλη

Ναυτικός Όμιλος Πάρου 
Επί τη αναγγελία του θανάτου του Ιδρυ-

τικού Μέλους του Ν.Ο.Π. Γιάννη Α. Γκίκα, 
το Διοικητικό Συμβούλιο συνήλθε εκτά-
κτως και αποφάσισε, α: Να παραστούν 
τα μέλη του στην εξόδιο ακολουθία.

β: Να εκφρασθούν τα συλλυπητήρια   
στους οικείους του.

Για το Δ.Σ. του Ν.Ο.Π.
Ο Πρόεδρος, Πώλος Λ.
Ο Γ.Γραμματέας, Φωσκίνης Γ.

Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος
Τα συλληπητήρια στην οικογένεια του 

Γιάννη Γκίκα εκφράζει ο Εμποροεπαγ-
γελματικός Σύλλογος Πάρου Αντιπάρου. 
Στη συνεδρίαση του ΔΣ αποφασίστηκε να 
παραστεί αντιπροσωπεία του Συλλόγου 
στην εξόδιο ακολουθία και να δοθούν 
χρήματα για την ενίσχυση της Δημοτικης 
Βιβλιοθήκης, σύμφωνα με την επιθυμία 
της οικογένειας.

Παράκληση της οικογένειας, 
αντί στεφάνων τα χρήματα να 
διατεθούν για την ενίσχυση 
της Δημοτικής Βιβλιοθήκης.

Θεατρική παράσταση από μαθητές το Σάββατο στον Νηρέα

Το γαϊτανάκι
Η θεατρική ομάδα γυμνασίου-Λυκείου του Πολιτιστικού Συλλόγου Πρό-
δρομου «ΣΚΟΠΑΣ Ο ΠΑΡΙΟΣ» σας προσκαλεί στη διασκευή της θεατρικής 
παράστασης, «Το γαϊτανάκι» της Ζωρζ Σαρή το Σάββατο 27 Νοεμβρίου 
στην αίθουσα εκδηλώσεων «ΝΗΡΕΑΣ» στις 7.30 μ.μ. στη Νάουσα.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
Τα μέλη της θεατρικής ομάδας είναι: Ειρήνη Σίνα, Νταλιάνα Κανάκη, 

Εβελίνα, Κατερίνα Νικηφοράκη, Κατερίνα Παυλάκη, Κωνσταντίνα Σομπό-
νη, Μαρουσώ Σιφάκη, Δημήτρης Σαββόπουλος. Στη ρύθμιση φωτισμού η 
Ιωάννα Κωνσταντίνου, στη ρύθμιση ήχου ο Ιωάννης Κωτούλας.

Λίγα λόγια για την παράσταση…
Η κυρά Ζωή σκέφτηκε: «Η Γη μας είναι στρογγυλή και δισεκατομμύρια 

άνθρωποι την κατοικούν. Εάν όλοι έδιναν τα χέρια τους μια συγκεκριμένη 
μέρα, μια ορισμένη στιγμή, θα σχηματιζόταν ένα γαϊτανάκι γύρω από τη Γη 
και όλοι θα μπορούσαν να χορέψουν και να τραγουδήσουν αδελφωμένοι». 
Αυτήν την ιδέα λοιπόν, η κυρά Ζωή έβαλε σκοπό να την κάνει πραγματι-
κότητα και έτσι ξεκίνησε το ταξίδι της… Άραγε, θα είναι όλοι δεκτικοί σε 
αυτήν την ιδέα της χαράς και της ειρήνης; Η θέληση της Ζωής είναι αρ-
κετή για να πείσει τους ανθρώπους να φτιάξουν το γαϊτανάκι; Τα εμπόδια 
που εμφανίζονται είναι αξεπέραστα ή βρίσκονται τελικά μέσα στον κάθε 
άνθρωπο και τρέφονται από την ξενοφοβία, το ρατσισμό και το κοινωνικό 
υπόβαθρό του;  

Είναι μια θεατρική παράσταση για την ενότητα και την ειρήνη μεταξύ 
όλων των ανθρώπων του κόσμου… 

Εορτασμός επετείου 
Εθνικής Αντίστασης

Την Κυριακή 28 Νοεμβρίου θα γιορταστεί στην Πάρο 
η επέτειος της Εθνικής Αντίστασης.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα του Επαρχείου, θα γίνει 
γενικός σημαιοστολισμός και φωταγώγηση τη νύχτα 
όλων των δημοσίων κτιρίων.

Το πρωί την Κυριακή στις 10 θα τελεστεί δοξολογία 
στον Ιερό Ναό της Εκατονταπυλιανής και ομιλία από την 
κ. Μαρία Ναυπλιώτου, εκπρόσωπο των τοπικών αντι-
στασιακών οργανώσεων.  Στις 10.30 θα τελεστεί επιμνη-
μόσυνη δέηση και θα κατατεθούν στεφάνια στο μνημείο 
της Εθνικής Αντίστασης, όπου θα γίνει και προσκλητή-
ριο νεκρών. Η τελετή θα κλείσει με το Εθνικό Ύμνο από 
τη Φιλαρμονική του Δήμου.  

Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Πάρου - Αντιπάρου 
Όλοι για αιμοδοσία
Παρασκευή 26 Νοεμβρίου: 9:00-13:30 και 17:30-21:00
αγροτικό Ιατρείο Νάουσας.
Σάββατο 27 & Κυριακή 28 Νοεμβρίου: 9:00-13:30 και 17:30-21:00 
Κέντρο Υγείας Πάρου
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Ενημερωτική σύσκεψη του Λιμεναρχείου 
με τους ψαράδες

Να εφαρμοστεί
ο νόμος παντού!
Τον κανονισμό 1967/2006 που διέπει την ερασιτεχνική 
και επαγγελματική αλιεία, ανέλυσε σε επαγγελματίες 
και ερασιτέχνες αλιείς την περασμένη Πέμπτη 18 Νο-
εμβρίου ο Λιμενάρχης Κων/νος Γιαλελής και ζήτησε 
να μην παραβιάζεται στο εξής, γιατί θα επιβάλλονται 
πρόστιμα. 

Η αίθουσα στον «Αρχίλοχο» ήταν κατάμεστη. Οι 
αλιείς άκουσαν με σκεπτικισμό τις επισημάνσεις του 
κ. Γιαλελή, στην πλειονότητά τους συμφωνούν με την 
εφαρμογή του νόμου, εκτιμούν όμως ότι θα πρέπει να 
εφαρμοστεί ο νόμος και από τα άλλα λιμεναρχεία, για-
τί διαφορετικά θ’ αδικούνται οι αλιείς της Πάρου και 
της Αντιπάρου από την «παράνομη» ενδεχομένως αλι-
εία συναδέλφων τους από άλλα νησιά. Ένα πρόβλημα 
υπαρκτό, που θα λυθεί, σύμφωνα με τον κ. Γιαλελή, 
με έγγραφη αναφορά προς το αρμόδιο υπουργείο και 
προς τον αρχηγό του Λιμενικού Σώματος. 

Η συνάντηση αυτή, είπε στη ΦτΠ ο κ. Γιαλελής, έγινε 
«όχι για να τρομοκρατήσουμε τους ψαράδες, αλλά για 
να τους ενημερώσουμε ότι θα εφαρμόσουμε το νόμο 
και θέλουμε τη συνεργασία τους». 

Ο κανονισμός
Σύμφωνα με τον κανονισμό 1967/2006 στην ερασιτε-

χνική αλιεία επιτρέπεται: 
• Παραγάδια 150 αγκίστρια για κάθε ψαρά, 300 για 

κάθε σκάφος
• Παγίδες 2 για κάθε ψαρά πλευρό ματιού 40 χιλ. 

και άνω
• Ψαροντούφεκο
• Αγκιστρωτά εργαλεία (π.χ. μπακαρόλα πετονιά)
• Αλιεύματα 5 κιλά για κάθε ψαρά ανά 24ωρο, με 

εξαίρεση στα παραγάδια που επιτρέπεται αλιεία έως 
και 10 κιλά.

Απαγορεύεται: 
• Η αλιεία κατά το μήνα Μάιο 
• Από τη δύση έως και την ανατολή του ηλίου
• Η χρήση φακού

• Η αλιεία σε περιοχές 
που κολυμπούν άνθρωποι

• Η πώληση των αλιευ-
μάτων 

• Η αλιεία με δίχτυ όλων 
των τύπων 

Επαγγελματική αλιεία
• Μηχανότρατα: Επιτρε-

πόμενη περίοδος αλιείας 
από την 1/10 έως 31/5 – 
συρόμενα δίχτυα – τερά-
γωνα μάτια 40 χιλ. – ρομβοειδή μάτια 50 χιλ. Απαγο-
ρεύσεις: Απόσταση 1,5 ν.μ. από την ακτή ανεξαρτήτως 
βάθους. Απόσταση 3 ν.μ. ή σε βάθος μικρότερο των 50 
μ. 

• Γρι-γρι ημέρας: Επιτρέπεται η αλιεία όλο το χρό-
νο εκτός από τον Ιούλιο και τον Αύγουστο – κυκλωτά 
δίχτυα 40 χιλ. – μήκος μέχρι 800 μ. – ύψος μέχρι 120. 
Απαγορεύσεις: Απόσταση 300 μ. από την ακτή ή σε 
βάθος μικρότερο των 50 μ. εάν το βάθος αυτό συναντά-
ται σε μικρότερη απόσταση από την ακτή. 

• Γρι-γρι νύχτας: Επιτρέπεται η αλιεία όλο το χρόνο 
εκτός από τις 15/12 έως το τέλος Φεβρουαρίου – κυ-
κλωτά δίχτυα 14 χιλ. - μήκους μέχρι 800 μ. – ύψους 
μέχρι 120 μ. Απαγορεύσεις: κατά την πανσέληνο 2 
ημέρες πριν 2 ημέρες μετά – έως 2000 κεριά ανά ρο-
μπότ, έως 5 ρομπότ – όχι φως που καλύπτεται με καυ-
γαστήρα.

• Βιντζότρατα: Επιτρέπεται η αλιεία από 1/10 έως 
31/3 – συρόμενα δίχτυα – τετράγωνα μάτια 40 χιλ. – 
ρομβοειδή μάτια 40 χιλ. Απαγορεύσεις: Απόσταση 3 
ν.μ. ή σε βάθος μικρότερο των 50 μ. 

• Παραγάδια βυθού: Επιτρέπεται η αλιεία όλο το 
χρόνο – 1000 αγκίστρια ανά επαγγελματία, 5000 ανά 
σκάφος, 7000 για ταξίδι πάνω από 3 μέρες. Απαγορεύ-
σεις: 1000 αγκίστρια ανά επαγγελματία, 5000 ανά σκά-
φος, 7000 για ταξίδι πάνω από 3 μέρες.

• Παραγάδια επιφάνειας: Επιτρέπεται η αλιεία όλο 
το χρόνο – 2000 αγκίστρια ανά σκάφος για ερυθρό 
τόνο, 3500 αγκίστρια ανά σκάφος για ξιφία, 5000 αγκί-
στρια ανά σκάφος για μακρύτερο τόνο.Απαγορεύεται 
η χρήση διχτυών βυθού για την αλίευση του τόνου του 
μακρύπτερου και του ερυθρού τόνου ξιφία.

• Απλάδια δίχτυα βυθού: Επιτρέπεται η αλιεία όλο 
το χρόνο – όχι μάτια μικρότερα των 16 mm, μέγιστο 
ύψος ενός απλαδιού 10 μ. η διάμετρος του νήματος δεν 
πρέπει να υπερβαίνει τα 0,5 mm,  το μήκος δεν πρέ-

πει να υπερβαίνει τα 4000 
μέτρα για έναν αλιέα στα 
οποία επιτρέπεται να προ-
στίθενται άλλα 1000 μέτρα 
για δεύτερο αλιέα και άλλα 
1000 μέτρα για τρίτο αλι-
έα. Απαγορεύεται η μετα-
φορά ή πόντιση απλαδιών 
διχτυών βυθού συνολικού 
μήκους μεγαλύτερου των 
6000 μέτρων ανά σκάφος. 

• Μανωμένα δίχτυα βυ-
θού: Επιτρέπεται η αλιεία 
όλο το χρόνο – Μέγιστο 
κατακόρυφο ύψος ενός 

μανωμένου διχτυού 4 μ. Απαγορεύεται η μεταφορά ή 
πόντιση απλαδιών διχτυών βυθού συνολικού μήκους 
μεγαλύτερου των 6000 μέτρων ανά σκάφος.

• Συνδυασμός μανωμένα + απλάδια δίχτυα: Επιτρέ-
πεται η αλιεία όλο το χρόνο – Μέγιστο κατακόρυφο 
ύψος ενός μανωμένου διχτυού 10 μ. Απαγορεύεται η 
μεταφορά ή πόντιση απλαδιών διχτυών βυθού συνολι-
κού μήκους μεγαλύτερου των 2500 μέτρων ανά σκά-
φος.

Ελάχιστα μεγέθη αλιευμάτων
Λαυράκι 25 εκ., κεφαλάς 33 εκ.,  αστακογαρίδα 30 

εκ. με το κέλυφος, σπάρος 12 εκ., λυθρίνι 15 εκ., κα-
ραβίδα 7 εκ. με κέλυφος, Σαργός 23 εκ., φαγκρί 18 εκ., 
αστακός 9 εκ. με κέλυφος, γαύρος 9 εκ., βλάχος 45 
εκ., γαρίδα κόκκινη 2 εκ. με κέλυφος, σφυρίδα 45 εκ., 
σαρδέλα 11 εκ.,  μεγάλο χτένι 10 εκ., μουρμούρα 20 
εκ., κολιός 18 εκ., κοχύλια 2,5 εκ., μπακαλιάρος 20 εκ., 
γλώσσα 20 εκ., αχιβάδες 2,5 εκ., μπαρμπούνι 11 εκ., 
τσιπούρα 20 εκ., χταπόδι 500 γραμμάρια, κέφαλος 16 
εκ., σαφρίδια 15 εκ., σκουμπρί 18 εκ. κουτσουμούρα 11 
εκ., πέρκα 18 εκ., γόπα 10 εκ., ροφός 45 εκ.

Με την εφαρμογή του νόμου συμφωνεί ο παράκτι-
ος ψαράς κ. Γιώργος Σκλαβούνος. Δεν είναι τυχαίο 
λέει, εδώ που φτάσαμε και προφανώς αναφέρεται στη 
μείωση των αλιευμάτων από την παράνομη αλιεία. Δεν 
μπορεί, προσθέτει, εγώ να βγάζω ένα κιλό και άλλοι να 
οικονομούν από την παρανομία. 

Προβληματισμένος από την ενημέρωση ήταν ο κ. 
Περαντινός, ο οποίος όπως είπε με τα μέτρα από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει ήδη «δέσει» το καΐκι του, αφού 
ναι μεν τους επιτρέπεται το ψάρεμα, αλλά στο εξής στα 
3 μίλια, που δεν ευνοεί τη βιντζότρατα. Τι παραπάνω 
λοιπόν, οι περαιτέρω απαγορεύσεις. Όπως είπε και στη 
συνάντηση, ο νόμος έχει το πνεύμα και το γράμμα του. 
Εκτιμά επίσης, ότι με τα μεγέθη των ψαριών που επι-
τρέπεται ν’ αλιεύονται, όλοι οι αλιείς, άλλος λίγο άλλος 
πολύ, παράνομοι θα είναι.  Για παράδειγμα λέει, στα 
100 κιλά που θα βγάλει ένα καΐκι, τα 10 θα είναι στα 
επιτρεπτά μεγέθη και τα υπόλοιπα θα χαρακτηριστούν 
παράνομα, αφού θα είναι κάτω των επιτρεπτών διαστά-
σεων, γιατί δεν υπάρχουν πια μεγάλα ψάρια.  

Σε ότι αφορά στην καθαριότητα στο χώρο του λιμα-
νιού που αράζουν τα καΐκια, ο κ. Περαντινός υπενθυ-
μίζει ότι πριν από λίγα χρόνια είχε παραχωρηθεί στους 
ψαράδες ένα κομμάτι πάνω στο πεζόδρομο για τα αλι-
ευτικά εργαλεία. Αυτό το κομμάτι είχε αποκλειστεί με 
κολονάκια και το καθαρίζαμε οι ίδιοι οι ψαράδες. Αυτό 
κάποια στιγμή ατόνησε και δεν επανήλθε. 

Γεγονός πάντως είναι ότι ο λιμενάρχης θα εφαρμό-
σει τα μέτρα και δεν αποκλείεται να αποδειχτούν εν τέ-
λει ευεργετικά.

Ελληνική Ομάδα Διάσωσης - Γιατροί της Καρδιάς

Η Παριανή καρδιά στο Μπουρουντί
συνέχεια από σελ.1
Η επαφή με τους Γιατρούς της Καρδιάς έγινε από τον 

γιατρό Ν. Δημάκη, ο οποίος πήρε όλες τις πληροφορίες 
για τις ανάγκες σ’ αυτή την πολύ φτωχή χώρα και εφό-
σον έχει εξασφαλιστεί φαρμακευτικό υλικό, η ομάδα 
διάσωσης ζητεί από τους Παριανούς και τους Αντιπα-
ριώτες να προσφέρουν παιδικά- καλοκαιρινά ρούχα, τα 
οποία συγκεντρώνονται στην Παναγία Εκατονταπυλιανή 
και στο Γραφείο της ομάδας στη Νάουσα (11.00 – 13.00 
& 19.00 – 20.30).

Η αποστολή απαρτίζεται από τους: Β. Παναρίτη, Ν. 
Δημάκη, Γ. Μπαρμπαρήγο και ένα διασώστη από την 
Αθήνα τον Γ. Δαβία. Επικεφαλής της αποστολής από την 
πλευρά των Γιατρών της Καρδιάς είναι η αντιπρόεδρος 
της οργάνωσης κ. Ελένη Σωτηρίου, η οποία την περα-
σμένη Τετάρτη στην αίθουσα του Αρχίλοχου θα ενη-
μέρωνε για τη συγκεκριμένη αποστολή. Δεν κατάφερε 
ωστόσο να παραβρεθεί στην εκδήλωση λόγω απεργίας 
των ναυτεργατών.  Η ενημέρωση έγινε τελικά από το 
γιατρό της Ομάδας Διάσωσης Ν. Δημάκη. 

Από 40 κιλά ρούχα δικαιούται να μεταφέρει ο καθέ-

νας, γι’ αυτό και οι διασώστες 
παίρνουν όπως είπαν στη ΦτΠ, 
τα πλέον απαραίτητα για τον 
εαυτό τους, ώστε να περάσουν 
όσα περισσότερα ρούχα μπο-
ρούν για τα παιδιά. 

Κατά την παραμονή τους στο 
Μπουρουντί, οι κ.κ.  Παναρίτης 
και Δημάκης θα εκπαιδεύσουν τους εκεί γιατρούς να 
μπορούν να χειριστούν τα ακτινολογικά μηχανήμα-
τα. Μεταξύ τους θα υπάρχει συνεχής συνεργασία. Οι 
γιατροί από το Μπουρουντί, θα στέλνουν τις εξετάσεις 
στην Πάρο και ο κ. Παναρίτης θα τους επιστρέφει τη 
διάγνωση. 

Τα χρήματα όμως που απαιτούνται για την αποστολή 
είναι αρκετά. Υπάρχει ένα ποσό και υπολείπονται ακό-
μη 3.500 ευρώ. Η Ομάδα απευθύνθηκε στο Βελέντζιο 
Ίδρυμα το οποίο απάντησε αρνητικά, γιατί δεν υπάρ-
χει συγκεκριμένος κωδικός ώστε να νομιμοποιείται 
η εκταμίευση χρημάτων. Μπορούν ωστόσο και ιδιώ-
τες, εφόσον το επιθυμούν, να συνδράμουν ως χορη-

γοί.  Έχει ανοιχτεί λογαριασμός στην 
Alpha τράπεζα: 629-002101-022094.

Η κίνηση αυτή της Ομάδας Διάσω-
σης, εκτός από την ανθρωπιστική της 
χροιά, δίνει τη δυνατότητα ν’ ακου-
στεί η Πάρος και εκτός Ελλάδας. 

Εντός των συνόρων
Οι γιατροί της Ομάδας Διάσωσης 

έχουν και άλλα σχέδια που αφορούν 
στους ανθρώπους των μικρών ή των 
απομακρυσμένων νησιών των Κυ-

κλάδων, στα οποία υπάρχει μόνο ένας αγροτικός για-
τρός. 

Ο κ. Παναρίτης, γιατρός του Κέντρου Υγείας, ως Αντι-
πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Νοσοκο-
μείου της Σύρου θα επιδιώξει στο πλαίσιο της Ομάδας 
Διάσωσης να ληφθούν οι απαραίτητες άδειες (εφόσον 
υπάρχουν οι προϋποθέσεις), για επισκέψεις στα νησιά. 
Εκεί θα παρέχεται πρωτοβάθμια φροντίδα, μέτρηση της 
οστεοπόρωσης, υπερηχογραφήματα με το φορητό υπε-
ρηχογράφο που είναι δωρεά του κ. Παναρίτη στην Ομά-
δα Διάσωσης κ.λπ. Είναι μια σκέψη προς το παρόν, που 
θα επιδιωχθεί από τον κ. Παναρίτη και όλη την Ομάδα 
Διάσωσης, να επιτευχθεί.
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 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  & ΕΠΑΓ/ΓΕΛ. ΧΩΡΩΝ                

ΠΕΙΡΑΙΑΣ, πωλείται οροφοδιαμέρισμα 
νεόδμητο (2007) 3 πλήρη υ/δ 108τ.μ. 
Β’ και Γ’ ορόφου διαμπερές 2 W.C., 
χώρος στάθμευσης, φυσικό αέριο με 
ατομικό λέβητα φυσικού αερίου, αυτο-
νομία θέρμανσης, συναγερμός, πόρτες 
ασφαλείας, διπλά τζάμια, χωρίς ακά-
λυπτους και ημιυπέθριους χώρους. 
Τιμή: 190.000€. Τηλ.: 6933432177, 
6974241911, 210 4175030. 

ΝΑΟΥΣΑ, πωλείται οικία 120τ.μ. υ-
περυψωμένη, με τζάκι και μεγάλες 
βεράντες, ημιυπόγειο 140τ.μ. σε κτήμα 
6 στρεμμάτων. Ελιές, πηγάδι και πο-
λύ νερό. Τιμή ευκαιρίας. Τηλ.: 22840 
53044, 22840 52605.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, πωλείται κτίριο και επι-
χείρηση ενοικιαζόμενων δωματίων, 
πλήρως εξοπλισμένα και ανακαινισμέ-
να. Τηλ.: 6936980095

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

ΑΛΥΚΗ, πέτρινη βίλα 230τμ2, άνε-
τοι χώροι, 4 υπνοδωμάτια, 3 μπάνια, 
ανεξάρτητος ξενώνας, μεγάλη κου-
ζίνα πλήρως εξοπλισμένη, βεράντες, 
καλοριφέρ, air condition, ειδική κατα-
σκευή, κήπος 810τμ2, πισίνα. 460.000€. 
Εκπτώσεις ή ευκολίες δεκτές. 
www.paroshomes.livadas.de Τηλ. 
6932285768.

ΕΛΗΤΑΣ οικία 117τμ2 2 μεγάλες κρεα-
τοκάμαρες, και έναν ξενώνα, 4 μπάνια, 
τζακούσι, σαλόνι, καλοριφέρ, πισίνα, 
βεράντες με πέργολες, ανεμπόδιστη 
θέα του λιμανιού και ηλιοβασιλέμα-
τος. 320.000€. Εκπτώσεις ή ευκολίες 
δεκτές. www.paroshomes.livadas.de 
Τηλ. 6932285768

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ΚΑΚΑΠΕΤΡΑ, καινούργια 
πετρόχτιστη οικία 89τμ2, καλοριφέρ, 
πάρκινγκ, κήπος, πέργολες. 155.000 
€ Εκπτώσεις ή ευκολίες δεκτές. 
www.paroshomes.livadas.de. Τηλ. 
6932285768

ΚΑΛΑΜΑΥΚΑ, καινούρια πετρόχτιστη 
οικία 45τμ2 θέα θαλάσσης, μεγάλες 
βεράντες, πέργολες, καλοριφέρ, κή-
πος 85.000€ Εκπτώσεις ή ευκολίες 
δεκτές. www.paroshomes.livadas.de 
Τηλ. 6932285768

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

ΚΑΜΠΙ, οικία 70τμ2 πετρόχτιστη, με 
κτήμα 1.366τμ2, βεράντες, καλορι-
φέρ, ταράτσα, θέα, πέτρινη μάντρα. 
158.000€ Εκπτώσεις ή ευκολίες δε-
κτές. www.paroshomes.livadas.de 
Τηλ. 6932-285768.

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

ΠΑΡΑΣΠΟΡΟΣ - ΒΑΘΕΙΑ ΣΤΡΑΤΑ, 
επί της ασφάλτου, ανακαινισμένη μο-
νοκατοικία 110τ.μ., με θέα θάλασσα, 
300μ. από την παραλία, 4 δωμάτια, 
σαλόνι, βεράντα με πέργολα, καλορι-
φέρ. 135.000€ Εκπτώσεις ή ευκολίες 
δεκτές, www.paroshomes.livadas.de. 
Τηλ.:6932285768

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

ΑΘΗΝΑ - ΑΜΦΙΑΛΗ, πωλείται ορο-
φοδιαμέρισμα 73τμ2 4ου ορόφου με 
θέα θάλασσα (γκαράζ και αποθήκη). 
Τηλ.: 6973879393, 

ΕΛΗΤΑΣ, μονοκατοικία 238τμ2, σε 2 
επίπεδα, 4 κρεβατοκάμαρες, 2 σαλό-
νια, 3 μπάνια, 2 σκεπαστές βεράντες, 
200τμ2 βεράντες με πέργολες και 
μαρμαρόστρωτη ταράτσα 120τμ2 με 
κτιστά καθιστικά, ανεμπόδιστη θέ-
α του λιμανιού και ηλιοβασιλέματος. 
620.000€ Εκπτώσεις ή ευκολίες δε-
κτές. www.paroshomes.livadas.de 
Τηλ. 6932285768.

ΑΓΚΑΙΡΙΑ, οικία πρώτου ορόφου 
52τμ2, πετρόκτιστη με την ποιο ωραί-
α θέα του νησιού για απαιτητικούς. 
Μεγάλες βεράντες, πέργολες, κήπος, 
καλοριφέρ, διπλά τζάμια. 182.000 
€ Εκπτώσεις 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

ΑΘΗΝΑ - ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ, πω-
λείται διαμέρισμα 33τμ2 ισόγειο. Τηλ.: 
22840 53510, 6976080699.

ΑΘΗΝΑ – ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ, πωλούνται 
διαμερίσματα καινούργια 85τμ2, 80τμ2, 
76τμ2 και 60τμ2 Επίσης σε ΝΕΑΠΟΛΗ 
& ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ, 2 μαγαζιά 50τμ2 Κα-
τασκευαστική Εταιρία Αντιπαριώτης. 
Τηλ.: 210 5622980, 6937394436

3,5 ΧΛΜ ΑΠΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑ, πωλείται 
βίλλα διώροφη ημιτελής (στα τούβλα) 
οικόπεδο 1100τ.μ. εντός οικισμού, 
πανοραμική θέα. Μεγάλος χώρος υ-
ποδοχής, 4 υπνοδωμάτια, 3 μπάνια, 
wc, κουζίνα, βεράντες κλπ χώροι. Πε-
ρίφραξη, βόθρος, 2 δεξαμενές σχεδόν 
έτοιμά. Τιμή λογική. Τηλ.: 6984048498. 

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ & ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ                     

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΔΑΣΟΣ, πριν τον 
Αγ. Αρσένιο, πωλείται οικόπεδο 7 
στρέμματα, 712,44μέτρα. Άρτιο, οικο-
δομήσιμο, 2.520χλμ από τη θάλασσα. 
Τηλ.: 6976139673, 210 5445097 ή Κος 
Μαύρης, 6977423575. 

ΛΕΥΚΕΣ (ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΔΡΟΜΟ), 
πωλείται οικόπεδο εντός σχεδίου 
900m2 με 2 πηγάδια, νερό, φως, πολ-
λά φρουτόδεντρα και παλιά κατοικία 
35m2. Τηλ.: 6932319774. 

ΘΑΨΑΝΑ, ορεινό κτήμα (15 λε-
πτά από Παροικιά) 15.604τμ2 με 
κατοικιά, αποθήκες και παλαιό μύ-
λο (ημιτελή). 220 ελιές και πολλά 
οπωροφόρα. Ηλεκτροδοτείται με φω-
τοβολταϊκά. Επιπλωμένο. Θέα. Τιμή 
165.000€. www.paroshomes.livadas.
de Τηλ. 6932285768

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΠΑΤΟΥΜΕΝΟΣ, πωλεί-
ται οικόπεδο 4.800τ.μ. Κτίζει. Τιμή: 
80.000€ Τηλ.: 6976818757. 

ΚΑΛΑΜΙ, πωλείται αμφιθεατρικό α-

γροτεμάχιο 11.500τ.μ. Τιμή: 190.000€. 
Τηλ.: 6999699909. 

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

ΚΑΜΑΡΙ - ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ, αγρόκτημα 8 
περίπου στρ., σε ήσυχο μέρος, οικο-
δομήσιμο. Τιμή 120.000€ Ευκολίες, 
ανταλλαγές, έκπτωση στα μετρητά. 
Τηλ. 6932285768

ΛΙΒΑΔΙΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, πωλείται α-
γροτεμάχιο 8,4 στρεμμάτων με έτοιμη 
άδεια οικοδομής για 310τμ2 ενιαίο με 
τιμή: 240.000€ ή χωριστά δύο εξ αδι-
αιρέτου οικόπεδα 180 και 130τμ2 με 
τιμή: 150.000€ και 90.000€ αντίστοιχα, 
σε απόσταση 500μ από την παραλία, με 
πηγάδι και 50 ρίζες ελιές. Τηλ.: 22840 
23793, 22840 24145, 6946025951.

ΚΑΜΑΡΙ - ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ, αγρόκτημα 
4.150τμ2, σε ήσυχο μέρος, οικοδομή-
σιμο, μέσα στο πράσινο. Τιμή 85.000€ 
Ευκολίες, ανταλλαγές, έκπτωση στα 
μετρητά. Τηλ. 6932285768

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  - ΠΡΟΣΦΟΡΑ                

ΑΛΥΚΗ, ενοικιάζεται για χρόνο, επι-
πλωμένο ισόγειο διαμέρισμα 33τ.μ. 
2 δωματίων, διαμπερές, 50μ. από την 
παραλία. Τιμή: 170€. Τηλ.: 6980306053.

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ, σε κεντρικό δρόμο, 
ενοικιάζεται επιχείρηση σούπερ - 
μάρκετ 130τ.μ. Τηλ.: 22840 61335. 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 
για όλο το χρόνο. Τηλ.: 6936529225.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΠΑΡΑΛΙΑ, ενοικιάζεται 
χώρος για μπαρ ή καφετέρια με εξο-
πλισμό, σε όροφο. Τηλ.: 22840 24666.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται κατάστημα 
με αντιπροσωπεία αυτοκινήτων. Τηλ.: 
22840 25292.

ΜΑΡΜΑΡΑ, ενοικιάζεται 
διαμέρισμα ορόφου 65τ.μ. με 2 υπνο-
δωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, καλοριφέρ. 
Τηλ.: 6972281573, 22840 91941.

ΚΑΜΑΡΕΣ, ενοικιάζεται σπίτι 50τ.μ. 
με αυτόνομη θέρμανση. Τηλ.: 22840 
52425. (Μόνο πρωινές ώρες).

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (ΟΔΟΣ ΚΑΜΑΡΩΝ), ενοι-
κιάζεται επαγγελματικός χώρος 65 
– 85τ.μ. Δίπλα στο φροντιστήριο Αγ-
γλικών «Τσουνάκη». Τηλ.: 6944602819.

ΝΑΟΥΣΑ – ΒΟΥΝΑΛΙ, ενοικιάζεται 
επιπλωμένο διαμέρισμα 40τ.μ. με θέα. 
Επίσης διαθέτει τζάκι, καλοριφέρ και 
αυτόνομη θέρμανση. Τιμή: 290€ Τηλ.: 
22840 51541.

ΑΜΠΕΛΑΣ, ενοικιάζεται καινούργια 
μεζονέτα 160τ.μ. Τηλ.: 6941491969. 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΚΑΚΑΠΕΤΡΑ, ενοικι-
άζεται γκαρσονιέρα 35τ.μ. για όλο 
το χρόνο με πλήρη εξοπλισμό. Τηλ.: 
6972553886.

ΑΛΥΚΗ, ενοικιάζονται 2 νεόκτιστες 
γκαρσονιέρες στον 1ο όροφο, 50τ.μ. 
και στο ισόγειο, 40τ.μ. με κρεβατο-
κάμαρα, σαλόνι-κουζίνα, μπάνιο, 
μπαλκόνι, τζάκι και κεντρική θέρμαν-
ση, μόλις 100 μέτρα από την κεντρική 
παραλία. Τηλ.: 6932901931.

ΝΑΟΥΣΑ, ενοικιάζεται σπίτι 90τ.μ. με 
2 υπνοδωμάτια, κουζίνα, σαλόνι και 
μπάνιο. Τηλ.: 6936851898.

ΑΓΙΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ, ενοικιάζεται 
κατοικία 120μ2 με μοναδική θέ-
α το ηλιοβασίλεμα και το λιμάνι. 
Κεντρική θέρμανση, 3 υπνοδωμάτια, 
κουζινοτραπεζαρία, σαλόνι, 2 λουτρά, 
4ο υπνοδωμάτιο ξενώνας πατάρι, ξυ-
λόφουρνος και μπάρμπεκιου. Τηλ.: 
6977335656.

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

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

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται μονο-
κατοικία 79τ.μ. με κήπο 500τ.μ., 5 
δωμάτια, πλυσταριό και αποθήκη, κε-
ντρική θέρμανση, air-condition, τζάκι, 
μεγάλη βεράντα με όμορφη θέα. Τηλ.: 
6939394301.

ΝΑΟΥΣΑ – ΠΙΠΕΡΙ, ενοικιάζεται ι-
σόγειο 45τ.μ. Τηλ.: 6946378440, 210 
8950247.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΝΑ-
ΟΥΣΑΣ – ΥΣΤΕΡΝΙ, ενοικιάζονται 
καταστήματα. Τηλ.: 6946275820.

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΑΓΟΡΑΣ - Ε-
ΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, 
ενοικιάζεται κατάστημα 20τ.μ. Τηλ.: 
6945120247, 22840 25292, 22840 
23830.

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

ΠΑΡΑΣΠΟΡΟΣ, ενοικιάζεται δια-
μέρισμα 35τμ, καινούριο, πλήρως 
εξοπλισμένο. πλυντήριο, κουζίνα, 
air condition, αυτόνομη θέρμανση, 
απεριόριστη θέα. Κατάλληλο για εκ-
παιδευτικούς. τηλ. 6976675669

 ΕΡΓΑΣΙΑ - ΖΗΤΗΣΗ                    

ΚΥΡΙΑ, ζητείται χωρίς οικογενειακές 
υποχρεώσεις, να γνωρίζει Ελληνικά, 
για εσωτερική φύλαξη ηλικιωμένου. 
Τηλ.: 6979132839. Ώρες επικοινωνίας: 
Μετά τις 5μ.μ. 

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ ΖΗΤΕΙΤΑΙ 
για το 2ο Δημοτικό σχολείο Παροικίας. 
κ. Μένιος Χασομέρης, 22840 23580, 
6999.699908

ΑΜΕΣΑ ΚΕΡΔΙΣΤΕ 40€ - 135€ την ώ-
ρα. Ευκαιρία συνεργασίας από το χώρο 
σας. Ελεύθερο ωράριο, άμεσο ξεκίνη-
μα. Τηλ.: 6943858058, 2117904490, 
site: www.cleverbusiness.gr 

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ο.Ε. ζη-
τάει να προσλάβει βαφέα για να 
εργαστεί στο βαφείο της εταιρίας. Τηλ.: 
6944412711. Κος Νίκος Κρητικός.

ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ πρωτοπόρος 
στον τομέα διατροφής – ευεξίας, ζη-
τά άμεσα άτομα άνω των 23 ετών για 
στελέχωση τμημάτων μάρκετινγκ και 
διοικητικής οργάνωσης. Δεν απαιτείται 
προϋπηρεσία. Επιθυμητή γνώση διαδι-
κτύου. Παρέχεται εκπαίδευση, υψηλές 
αποδοχές, προοπτική καριέρας. Τηλ.: 
6988954483, site: www.extraxrima.gr 

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

ΑΤΟΜΑ, ζητούνται για ανεξάρτητη συ-
νεργασία. Δυνατότητα απασχόλησης 
από το σπίτι. Αποδοχές μέχρι 10.000€ 
μηνιαίως. Τηλ.: 6981072375. 

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για ανεξάρτητη 
συνεργασία ανεξαρτήτως ηλικίας και 
μόρφωσης, δουλειά μέσα από το σπί-
τι, με ελεύθερο ωράριο, δυνατότητα 
εισοδήματος έως και 7.860€ το μήνα. 
Άμεσο ξεκίνημα. Τηλ.: 6981278049 ή 
στο site: www.homebusiness.com.gr

ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ζη-
τείται για συνεργείο αυτοκινήτων. Τηλ.: 
22840 24245.
 
 ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ                   

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ, αναλαμβάνει 
καθαρισμό οικιών από περιοχές Ά-
σπρο χωριό έως Πρόδρομο. Τηλ.: 
6957255219. 

ΚΥΡΙΑ ΑΠΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, 
ομιλεί Ελληνικά, αναλαμβάνει φρο-
ντίδα ηλικιωμένων (εσωτερική). Τηλ.: 
6940634465. 

ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ / ΜΟΥ-
ΣΙΚΟΣ, παραδίδει μαθήματα 

έγχορδων οργάνων (βιολί, μαντολίνο 
μπουζούκι, μπαγλαμάς, τζουράς) Τηλ.: 
6977748720. Κος Χρήστος. 

ΕΛΛΗΝΟ-ΡΩΣΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ζητεί 
εργασία για τα μέλη του συλλόγου, 
ως babysitter, οικιακοί βοηθοί, νοσο-
κόμοι-γεροκόμοι, καμαριέρες, στην 
Αθήνα ή στην επαρχεία. Υπεύθυνη και 
εγγυημένη εργασία. Τηλ.: 2117252300, 
6995651633. 

ΚΟΠΕΛΑ, αναλαμβάνει την φροντίδα 
κατοικίδιων, σίτιση, βόλτα, υγιεινή όταν 
εσείς απουσιάζεται. Τηλ.: 6934154808.

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

ΙΤΑΛΙΚΑ, καθηγήτρια κάτοχος επάρ-
κειας της Ιταλικής γλώσσας, παραδίδει 
μαθήματα ιδιαίτερα, σε ενήλικες και 
παιδιά, ατομικά και ομαδικά. Προε-
τοιμασία CELI 1 - 5, Diploma, Κρατικό 
πιστοποιητικό. Τηλ.: 6974365805.

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

ΟΔΗΓΟΣ κάτοχος επαγγελματικού 
διπλώματος, Γ’ κατηγορίας, ζητάει ερ-
γασία. Τηλ.: 6972622695.

 ΔΙΑΦΟΡΑ                      

4 ΚΡΕΒΑΤΙΑ ΜΟΝΑ ΜΕ ΣΤΡΩΜΑΤΑ, 
πωλούνται. Επίσης, 4 κομοδίνα και 1 
σιφονιέρα.  Τηλ.: 22840 51866.

XR 650, μοντέλο 12 / 2004, 11.500χλμ 
ENDURO με πολλά extra πάνω του, 
πωλείται. Τηλ.:  6937376048.

V.W. POLO, comfort line 1400 κυ-
βικά, 80 ίπποι, μοντέλο 10ος 2008, 
43.000χλμ, 4πορτο, χρώματος 
μπλε, ατρακαριστο, κεντρικό κλεί-
δωμα, abs, ηλεκτρικά παράθυρα, 
υδραυλικό τιμόνι, Immobilizer, βι-
βλίο σέρβις αντιπροσωπείας, 
αισθητήρες παρκαρίσματος. Πωλεί-
ται. Τιμή: 9.000€. (Συζητήσιμη). Τηλ.: 
6957549034.

JIP GRAND CHEROKEE 4X4, 4.700 
κυβικά, limited V8, 147.000χλμ, 270 
ίπποι, μοντέλο 7ος 2001, χρώματος 
γκρι, αυτόματο, full extra έκδοση, 
βιβλίο σέρβις αντιπροσωπείας. Πωλεί-
ται. Τιμή: 15.000€. Τηλ.:  6957549034.

ΓΙΟΡΤΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ : Βουδαπέ-
στη, Μάλτα, Παρίσι, Πράγα και άλλοι. 
Αναλυτικά προγράμματα στο Τηλ.: 
22840 24608 Kα. Χερουβείμ. Visit-
Cyclades Travel Π. Λιβαδι.»

EΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΝ-
ΔΥΜΑΤΩΝ - ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΩΝ & 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, πωλείται 
στην Παροικία Πάρου. Τηλ.: 22840 
22673, 6944167104.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΑΦΕΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ 
- ΕΠΙΠΛΩΝ, πωλείται σε χώρο 240m2 
με μεγάλες δυνατότητες. Επίσης, 2 κα-
μπίνες βαφής, στεγνωτήριο, γραφείο, 
αποθήκη, w.c. και επαγγελματικό αυ-
τοκίνητο. Τηλ.: 6938824516. 

ΧΑΡΙΖΟΝΤΑΙ 2 ΚΟΥΤΑΒΙΑ 2 μηνών. 
Τηλ. 22840 22056 

SEAT LEON, μοντέλο 2006’, 1.600 
κυβικά, κόκκινο χρώμα, 20.000 km, 
πωλείται σε άριστη κατάσταση. Τηλ.: 
6948722428.

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΝΤΟΠΙΟ, πωλείται. Τιμή: 
4,50€ το κιλό. Τηλ.: 6974069312.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΛΥΚΗ μπροστά 

στην παραλία, πουλάει το 50%, σε πολύ 
καλή τιμή. Τηλ.: 6974888794.

ΜΑΛΤΕΖ ΚΟΥΤΑΒΑΚΙΑ καθαρόαιμα 
από γονείς εξωτερικού, πωλούνται. 
Τιμή προσιτή. Τηλ.: 6983001085.

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΨΥ-
ΓΕΙΟ πωλούνται, επίσης 2 ξύλινοι 
καναπέδες, 2 μπουφέ, 1 συρταριέρα 
όλα παλιά κομμάτια, πωλούνται σε 
τιμή ευκαιρίας μαζί ή χωριστά. ΔΩΡΟ 
6 παλιές καρέκλες. Τηλ.: 6948701070, 
22840 55007.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ - ΕΣΤΙΑ-
ΤΟΡΙΟ "Το Τσιπουράδικο" στο λιμάνι 
της Αντιπάρου, τηλ: 6974038078.

ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ - ΣΟΒΛΑΤΖΙΔΙ-
ΚΟ πωλείται, εν ενεργεία, πλήρως 
εξοπλισμένο, στην παραλία της Πα-
ροικίας. Τηλ.:6973438183

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

LAND ROVER DEFENDER, πωλείται 
μοντέλο Αύγουστος 2007, 2.400 κυ-
βικά, turbo diesel, μόνο 50.000km, 
ασημί χρώμα, πολλά extra (original 
ζαντολάστιχα, προστατευτικά φανα-
ριών, bull bar, Κλπ), 4 πλήρεις θέσεις. 
Σε άριστη κατάσταση. Το απόλυτο 4 Χ 
4. Πάει παντού, για πάντα μαζί σου. Τι-
μή: 32.000Ε (καινούργιο 50.000Ε) Τηλ.: 
6944909393.

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

2 ΚΑΝΑΠΕΔΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΤΗ, ταπε-
τσαρία καπιτονέ μαύρη 1,80χ0,50χ0,45 
ύψος. Κατάλληλοι για κατάστημα, γρα-
φείο ή ιατρείο. Πωλούνται. Τιμή: 450€ 
για τους δύο, 850€ για τον ένα. Τηλ.: 
6984048498.

MERCEDES B 170, πωλείται, 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.

ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΗ MERCEDES, 
πωλείται αμεταχείριστη. Παιδικό κρε-
βάτι με στρώμα, καναπές τριθέσιος 
μπαμπού, κουζινάκι ηλεκτρικό, πω-
λούνται όλα σε άριστη κατάσταση. Τηλ.: 
6939394301. 

ΣΥΓΚΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ, (ΞΥ-
ΛΟΥΡΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ) πωλείται σε 
τιμή ευκαιρίας. Τηλ.: 6936783760. 

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.

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
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Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 6η Αγωνιστική - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Παμμηλιακός Α.Ο.Πάρου 0-3

Α.Μ.Ε.Σ. Νηρέας Πανναξιακός 0-0

Α.Σ.Ιου Πανθηραϊκός 1-4

Αστέρας Κορθίου Ανδριακός Ο.Φ. 0-3 α.α.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΝΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΓΚΟΛ

Πανθηραϊκός 6 18 19-5

Πανναξιακός 6 16 19-4

Ανδριακός Ο. Φ. 5 8 7-4

Α.Μ.Ε.Σ. Νηρέας 6 7 4-7

Μαρπησσαϊκός 5 5 5-11

Παμμηλιακός 5 4 7-7

Α.Ο.Πάρου 5 3 7-8

Α.Σ.Ιου 5 1 7-14
Αστέρας Κορθίου 5 0 0-15
» Νηρέας, Α.Σ.Ιου & Παμμηλιακός
   -2 βαθμούς από περίοδο 2009-2010
» Αστέρας Κορθίου
   παραίτηση από το πρωτάθλημα Ανδρών

Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 1ος ΟΜΙΛΟΣ

Αστέρας Σύρου Α.Ο.Υδρούσα δεν έγινε

Α.Ο.Τήνου Α.Ε.Στενή Τήνου 1-0

Α.Σ. Άνω Μερά Α.Ο.Πάγου Σύρου 1-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Α.Σ. Άνω Μερά 12

Α.Ο.Τήνου 12

Α.Ε.Στενή Τήνου 10

Α.Ο.Πάγου Σύρου 9

Αστέρας Σύρου 0 (-7)

Α.Ο.Υδρούσα -2

Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 2ος ΟΜΙΛΟΣ

Φιλώτι Α.Ο.Λάβα 5-2

Α.Ο.Καρτεράδος Α.Σ.Θύελλα Καμαρίου 0-5

Α.Ο.Πύργου Αναγέννηση Νάξου δεν 
έγινε

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Α.Σ.Θύελλα Καμαρίου 12

Αστέρας Μαρμάρων 7

Φιλώτι 7 (-2)

Αναγέννηση Νάξου 6 (-2)

Α.Ο.Πύργου 6

Α.Ο.Καρτεράδος 1 (-5)

Α.Ο.Λάβα 1

Ξύπνησε Ο ΑΟΠ

Ήρωας ο Παπαδάκης...
Το πρώτο 3ποντο τη φετινή χρονιά κέρδισε ο ΑΟΠ επικρατώ-

ντας στην Σύρο του Παμμηλιακου με 3-0. O Νηρέας απέσπασε 
λευκή ισοπαλία από το Πανναξιακό σε έναν αγώνα όπου έλαμψε 
το άστρο του Παπαδάκη.

ΑΟΠ
Ο ΑΟΠ ταξιδέψε στην Σύρο με μοναδικό στόχο την νίκη για να 

ξεκολλήσει από τις τελευταίες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα 
και όχι μόνο κατάφερε να πάρει μια σπουδαία νίκη, αλλά έδειξε 
και πολύ καλά στοιχεία και έδωσε ελπίδες για κάτι καλύτερο στη 
συνέχεια του πρωταθλήματος . 

Στο ξεκίνημα της συνάντησης η ομάδα μας μπήκε λίγο μουδια-
σμένα και μόλις στο 5΄ οι τυπικά γηπεδούχοι έφτασαν μια ανάσα ν’ 
ανοίξουν το σκορ, αλλά η μπάλα πέρασε λίγα εκατοστά από το δεξί 
δοκάρι.  Στο 21΄ ο ΑΟΠ με ωραίο σουτ του Γκιοκα άνοιξε το σκορ 
και διπλασίασε τα τέρματά του με τον Αρκουλη  στο 35΄  ύστερα 
από  πανέμορφο συνδυασμό για την ομάδα μας . Στην επανάληψη 
όλοι περίμεναν κάποια πίεση από την ομάδα της Μύλου, η οποία 
δεν ήρθε ποτέ και το πλήρωσε στο 72΄ με τον Μπάλκα να κάνει 
το 3-0 (η επανεμφάνιση του ήταν πολύτιμη) και να καθαρίσει το 
παιχνίδι.

Νηρέας
Σε ένα παιχνίδι κέντρου και λιγοστές φάσεις απέναντι στις δυο 

εστίες Νηρέας και Πανναξιακος ήρθαν ισόπαλοι χωρίς τέρματα. 
Το παιχνίδι όμως είχε έναν μεγάλο πρωταγωνιστή, τον Παπαδάκη 
που κατέβασε κυριολεκτικά ρολά στο Δημοτικό Στάδιο της Παροι-
κίας την Κυριακή το μεσημέρι. Στο 12΄ σε σουτ του Κατσούλη, ο 
Παπαδάκης  εκτινάζεται στο δεξί παραθυράκι και μπλοκάρει την 
μπάλα σταθερά. Η  Ναξιώτικη ομάδα είχε τον έλεγχο του αγώνα 
στο 31΄ όμως έχασε άλλη μια σημαντική ευκαιρία, καθώς η κε-
φαλιά του Σουσούνη πέρασε λίγο άουτ για να οδηγηθούν οι δυο 
ομάδες στην ανάπαυλα στο 0-0. Στην επανάληψη το ματς πήγε να 
πάρει φωτιά στο 62΄ ύστερα από απόφαση του διαιτητή Δεληγιάν-
νη για υπόδειξη πέναλτι (πολύ αυστηρό) και αποβολή του Δελη-
μπαλταδάκη, αλλά ευτυχώς εκεί ήταν και πάλι ο Παπαδάκης και 
πέφτοντας στη σωστή πλευρά αποσόβησε το γκολ. Το τέλος ήταν 
γκραν γκινιολ. Με 10 παίχτες η ομάδα μας στο 82΄ λίγο έλειψε 
να πάρει ακόμα και τη νίκη Με τον Μπιρμπίλη και το Μαράτου να 
χάνουν μοναδική ευκαιρία. Στο 84΄ και πάλι με τον Σουσούνη ο 
Πανναξιακος έφτασε μια ανάσα από το γκολ, αλλά ο Παπαδάκης 
είπε και πάλι «όχι» για να πάρει ο Νηρέας την πολύτιμη ισοπαλία.

Νηρέας: (Μοστράτος Ν.) Παπαδάκης, Ζαχαράκης, Ευαγγέλου, 
Δελημπαλταδάκης, Μπαρμπαρήγος, Αριανούτσος, Τόδρης, Μπιρ-
μπίλης, Μαράτος, Βάρσαμος, Ρούσσος Π.

Πανναξιακός: (Μεϊμαρογλου) Τζιώλος, Κατσάνης Γ., Γρηγορό-
πουλος, Κατσάνης Α., Χαμηλοθώρης, Μουμπαρακ,  Πολυκρέτης, 
Σουσούνης, Αγγελής, Βασαλάκης.

Γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου στην Πάρο

«Με τόλμη
και αυτοπεποίθηση»

Η δημιουργία γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου γνωστο-
ποιείται με ανακοίνωσή των γυναικών ποδοσφαιριστών. 
Σ’ αυτήν αναφέρεται: «Οι προσπάθειες ξεκίνησαν πριν 
από λίγους μήνες και μετά από κόπους (γιατί όλοι ξέ-
ρουμε πως αντιμετωπίζονται οι γυναίκες όταν κάνουν 
κάτι αντρικό…) έγινε πραγματικότητα η γυναικεία ομά-
δα ποδοσφαίρου του Α.Ο. Πάρου.

»Τα είκοσι κορίτσια με τόλμη, αλλά και αυτοπεποί-
θηση ξεκίνησαν να κάνουν προπονήσεις, να μαζεύουν 
χρήματα, να ψάχνουν χορηγούς και όλα αυτά για να 
πάρουν στολές παπούτσια και ότι άλλο χρειάζονται. Οι 
δυσκολίες πολλές, αλλά ο σκοπός σχεδόν ιερός να μα-
ζέψουν χρήματα για τον εξοπλισμό τους. Έκαναν και 
χορό, κάποιοι πήγαν κάποιοι όχι… τους λόγους μόνο 
αυτοί τους ξέρουν ….πάντως όσοι πήγαν πέρασαν καλά 
πήραν δώρα χόρεψαν τραγούδησαν. 

»Το αποτέλεσμα όλων αυτών προσπαθειών ήταν να 
πάρουν τις πολυπόθητες στολές τους. Τώρα θα τις δού-
με στα μπλε με ωραία παπούτσια να κάνουν προπόνηση 
κάθε Δευτέρα, Τετάρτη , και Σάββατο 7:30μμ με 9:30μμ. 
Φυσικά τα χρήματα ποτέ δεν φτάνουν όπως όλοι μας 
ξέρουμε, για αυτό περιμένουν χορηγίες.

»Τα κορίτσια είναι κάθε ηλικίας από 14 έως και 
40ετών, μητέρες, μαθήτριες αλλά και νοικοκυρές, και 
με προσοχή μην τους πείτε «άντε σπίτι σου να πλύνεις 
κανένα πιάτο», γιατί έχουν απίστευτα δυνατό αριστε-
ρό!!και εμείς οι άντρες δεν έχουμε καλή άμυνα στα 
«Κεντρικά»…

»Ο προπονητής φροντίζει πάντα να μην κάνει διακρί-
σεις, να τους βγάζει το πρόγραμμα όπως ακριβώς και 
σε μία αντρική ομάδα.

»Τα περισσότερα από τα κορίτσια ήταν αθλήτριες και 
μερικές είναι ακόμα… αρκετές πιστεύουν ότι θα είναι 
και στο μέλλον μιας και το λέει η καρδιά τους.

»Τα κορίτσια δεν είναι μόνα τους! Έχουν και τους 
υποστηρικτές τους. Τον προπονητή τους Γιώργο Δια-
κάτο και φυσικά τους Σπόνσορες που τους βοήθησαν: 
Βασίλης Περιπάνος – Γεωργικά εφόδια - Φυτοτεχνική 
Πάρου Στέλιος Σιφναίος - Open garden –Εστιατόριο 
Νάουσα Πάρου- Ταπετσαρίες και έπιπλα Γιώργος Μα-
ρουλάκης και για της πρώτες βοήθειες Φαρμακείο –
Αλεξάνδρα Φραγκούλη. Ξεχωριστές ευχαριστίες στον 
προϊστάμενο τμήματος: Κωνσταντίνο Τσαντάνη". 

Αγώνες Μπάσκετ
ΑΜΕΣ Μαρπησσαϊκός - ΑΟ Ερμούπολης 37-38
Στο ντέρμπυ για την πρώτη θέση οι κορασίδες του Μαρ-
πησσαικού δεν τα κατάφεραν να «κλέψουν» τη νίκη 
από τη μόνιμη πρωταθλήτρια Κυκλάδων τα τελευταία 
5 χρόνια και έχασαν στα τελευταία δευτερόλεπτα με 
1 πόντο, από τον ΑΟ Ερμούπολης 37-38 στο κλειστό 
γυμναστήριο Σύρου. Γηπεδούχος η ομάδα της Πάρου, 
στην έδρα της αντιπάλου!!!!

Το παιχνίδι ήταν για γερά νεύρα, με την μπάλα πά-

νω-κάτω, σφιχτές άμυνες, πίεση σε όλο το γήπεδο και 
ανατροπές στο σκορ. Τα κορίτσια της Μάρπησσας με 
περίσσιο θάρρος και πάθος κοίταξαν στα ίσια τις πρω-
ταθλήτριες και ατύχησαν στο τελευταίο σουτ να πάρουν 
τη νίκη.

Στα τελευταία 40΄΄ με τρίποντο της Θεοδωράκη η 
Μάρπησσα προηγείται με 37-36 . Στα 12'' η καλύτερη 
παίκτρια της Σύρου Κλέϊνα κερδίζει φάουλ και εκτελεί 
2 βολές οι οποίες είναι εύστοχες 37-38. Στα τελευταία 
12΄΄ η ομάδα της Πάρου «στήνει»… κομπίνα για ελεύ-
θερο σουτ το οποίο βγαίνει, αλλά η μπάλα στριφογυρί-
ζει στο καλάθι και βγαίνει έξω.

Αγωνίστηκαν: (Μουρογιάννης) Σίνα 4, Μετζιδάκη, 
Γκράντ 7, Λουκή, Θεοδωράκη 16(1), Κεφάλα, Καπαρού 
9, Καλακώνα, Σιφάκη 1, Νικηφοράκη. 

Δεκάλεπτα: 6-8/7-7/9-14/15-9.
Ο προπονητής των κοριτσιών Β. Μουρογιάννης δή-

λωσε: «Είμαι πολύ ευχαριστημένος από την προσπά-
θεια των κοριτσιών και πιστεύω ότι φέτος θα είναι η 
καλύτερη χρονιά για να παλέψουμε και γιατί όχι να δι-
εκδικήσουμε το πρωτάθλημα Κυκλάδων στα κορίτσια». 

Μπάσκετ παιδικό
Νάξος 20/11 Πανναξιακός – Μαρπησσαικός 61-26
Την πρώτη του ήττα γνώρισε το παιδικό του Μαρ-

πησσαϊκού στο κλειστό της Νάξου από τον πολύ καλό 
Πανναξιακό το Σάββατο 20/11.

Οι παίδες της Μάρπησσας σε κακή μέρα δυσκολεύ-
τηκαν στο σκοράρισμα με πολλά άστοχα σουτ και δίνο-
ντας πολλούς αιφνιδιασμούς στον αντίπαλο.

Αγωνίστηκαν: (Καζακίδης) Ταβανίδης 2, Κορτιάνος , 
Κόττης 2, Παπαχατζής Δ., Παπαχατζής Π. 4, Σκιαδάς 
17(3), Ραγκούσης, Χανιώτης 1, Σιφναίος, Χερουβείμ, 
Δούζας, Πούλιος.

Δεκάλεπτα: 18-6/16-3/11-5/16-12.

Μπάσκετ Ανδρικό
ΑΜΕΣ  Μαρπησσαϊκός - Απας Φανάρια 42-66
Πάλεψαν οι άντρες του Μαρπησσαϊκού εναντίον των 

«Φαναριών»,  αλλά η ανανεωμένη ομάδα της Πάρου 
με πάρα πολλούς εφήβους και χωρίς ψηλούς έχασαν 
τη μάχη των ριμπάουντ και το τελικό αποτέλεσμα 42-
66 υπέρ των Ναξιωτών ήταν δίκαιο. Ελπίζουμε με την 
προσθήκη των ψηλών η ομάδα της Μάρπησσας να πάει 
καλύτερα στα επόμενα παιχνίδια.

Αγωνίστηκαν: (Μουρογιάννης) Λανδρίτσης 10(1), 
Μαύρης, Χριστόφορος 13(1), Κουνής, Τριτσιμπίδας 3, 
Χερουβείμ 8, Αλιφιέρης 3(1), Κορτιάνος, Γκράντ 3(1), 
Καραγκούνης, Γαβαλάς 2.

Δεκάλεπτα: 10-18/10-14/09-13/13-21.

Πρόσκληση σε τακτική Γενική Συνέλευση
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Ο.Π με την 448/17-11-10 απόφασή του, συγκαλεί Γενική Συνέλευση  των μελών 
του, που θα γίνει την  Κυριακή 5/12/10 ώρα 11:00 στις εγκαταστάσεις του ομίλου. Σε περίπτωση μη απαρτίας, 
η Γ.Σ θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 12/12/10 ώρα 11:00 στον ίδιο χώρο. Τα θέματα της ημερήσιας δι-
άταξης είναι τα ακόλουθα : 1) Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός 2010. 2) Ανακήρυξη επίτιμων μελών 
3) Άλλα θέματα. 4) Αρχαιρεσίες. Η παρουσία όλων είναι απαραίτητη.



2211Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2010 www.fonitisparou.gr

Δηµοτική Σύµβουλος µε την παράταξη
“Ενιαία Κίνηση Πολιτών - Ενότητα για το µέλλον”

ΚΑΓΚΑΝΗ - ΚΟΡΤΙΑΝΟΥ ΑΝΝΑ

ΘΕΩΡΩ ΚΑΘΗΚΟΝ ΜΟΥ να ευχαριστήσω θερµά τους φίλους και την 
οικογένεια µου, που µου παραστάθηκαν κατά τον προεκλογικό 
αγώνα  καθώς  και τους ψηφοφόρους  που και πάλι µε τίµησαν 
µε την ψήφο τους στις πρόσφατες εκλογές.  

ΝΙΩΘΩ ΜΕΓΑΛΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ και δύναµη που µε τη στάση τους αυτή, 
δικαίωσαν τους συνεχείς αγώνες τους σηµερινού Δηµοτικού 
Συµβουλίου για µια καλύτερη Πάρο, αλλά και για το γεγονός 
ότι αρκετοί  πολίτες απέδειξαν πως εκείνο που τους 
ενδιαφέρει, είναι το γενικό καλό του νησιού µας και όχι οι 
ανέφικτες υποσχέσεις.

ΑΥΤΑ ΜΟΥ ΔΙΝΟΥΝ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΩ µέσα στο νέο Δηµοτικό 
Συµβούλιο, σε συνεργασία µε όλους τους Δηµοτικούς  
συµβούλους  και την κατανόηση των πολιτών, τις προσπάθειες 
για την επίλυση των προβληµάτων της Πάρου.  Επίσης θέλω 
να διαβεβαιώσω όλους ότι, θα προσπαθήσω να ανταποκριθώ 
στην εµπιστοσύνη µε την oποία µε περιέβαλαν και να φανώ 
αντάξια των προσδοκιών και των ελπίδων τους. Ο τόπος µου 
και όχι προσωπικές φιλοδοξίες είναι και θα είναι πάντα ο 
µοναδικός λόγος ενασχόλησής µου µε τα κοινά.

Φίλες και Φίλοι,

Με τη στήριξή σας, συνεχίζουµε µε «Ενότητα 

για το Μέλλον» την προσπάθεια για την 

πρόοδο και την ανάπτυξη του νησιού µας. 

Σας ευχαριστώ όλους µέσα από την καρδιά 

µου για την εµπιστοσύνη σας στο πρόσωπό 

µου και την τιµή να σας εκπροσωπήσω στο 

νέο Δηµοτικό Συµβούλιο. Από την πλευρά 

µου δεσµεύοµαι να δίνω καθηµερινά τη µάχη 

για την Πάρο που θέλουµε και µας αξίζει!

ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΝΙΚOΣ
Επιχειρηµατίας • Δηµοτικός Σύµβουλος Πάρου

συνέχεια από σελ.5
Χωρίς να λογοδοτεί σε οποιοδήποτε συλλογικό όρ-

γανο, είχε μετεξελιχθεί – με την ανοχή του Νομάρχη 
– σε παντοδύναμο και ανεξέλεγκτο μονοπρόσωπο όρ-
γανο εξουσίας, φεουδαρχικού τύπου.

Χρησιμοποίησε όλα τα μέσα που είχε στη διάθεση 
της ως Έπαρχος (υπηρεσίες του Επαρχείου, πόρους 
του Νομαρχιακού προϋπολογισμού κλπ.) με κυρίαρχο 
στόχο να χτίσει το πολιτικό της προφίλ και να εξυπη-
ρετήσει τις μελλοντικές πολιτικές της επιδιώξεις. Η 
επικοινωνιακή της στρατηγική ήταν διαχρονικά άρτια 
σχεδιασμένη, υψηλού κόστους και βεβαίως δεν αντι-
στοιχούσε στο θεσμικό της ρόλο. 

Έτσι, η κα Πρωτολάτη πορεύθηκε στις εκλογές σαν 
έτοιμη από καιρό, αξιοποιώντας τα αποτελέσματα της 
οχτάχρονης προετοιμασίας της, αναμοχλεύοντας ξε-
περασμένες τοπικιστικές αντιθέσεις και εξαπολύοντας 
καλά οργανωμένες συκοφαντικές επιθέσεις σε βάρος 
του αντιπάλου της κ. Βλαχογιάννη.

Βεβαίως, η κ. Πρωτολάτη ισχυρίζεται και κάτι άλλο 
εξίσου αναληθές με τα προηγούμενα, ότι δήθεν είχε 
απέναντι της το κυβερνητικό ΠΑΣΟΚ και σύμμαχό της 
την κοινωνία των πολιτών.

Κανένας δεν αμφισβητεί την εκλογική συμπόρευση 
με την κ. Πρωτολάτη, αξιόλογων παριανών πολιτών, 
από όλους τους πολιτικούς χώρους και από το ΠΑΣΟΚ, 
όμως οι πάντες πλέον γνωρίζουν ότι η στήριξη που της 
παρασχέθηκε από τους κομματικούς μηχανισμούς της 
Νέας Δημοκρατίας, εντός και εκτός Πάρου, ήταν απλό-
χερη και άνευ όρων.

Ας εγκαταλείψει, επομένως, την προσπάθεια να εμ-
φανισθεί ως θύμα σε μια άνιση μάχη, διότι όλοι πλέον 
γνωρίζουν την αλήθεια.

Ο λαός της Πάρου με την ψήφο του της ανέθεσε τον 
ουσιαστικό θεσμικό ρόλο του επικεφαλής της μείζονος 
μειοψηφίας στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ας συμβάλλει 
από τη θέση αυτή στη συλλογική προσπάθεια για την 
πρόοδο και την ανάπτυξη του νησιού και ας εγκαταλεί-
ψει τα διχαστικά και μισαλλόδοξα κηρύγματά της.

Η Πάρος έχει ανάγκη από ηρεμία και συνοχή, προ-
κειμένου να πορευτεί δημιουργικά και με αισιοδοξία 
στο μέλλον».
Γρηγορία Πρωτολάτη

Σχετικά με την τελευταία ανακοίνωση του κ. Π. Ρήγα 
στις 18/11, έχουμε να δηλώσουμε τα εξής:

Δεν προξενεί απορία η νέα υβριστική – συκοφαντική 
επίθεση του κ. Π. Ρήγα. Προξενεί θυμηδία. Μας έχει 
συνηθίσει σχεδόν ένα χρόνο τώρα. Όμως παραβιάζει 
τη λογική η επιχειρηματολογία του. Γι’ αυτή θα μιλή-
σουμε:

Α) Άραγε με ποια ιδιότητα ο ίδιος λειτούργησε υπέρ 
του κ. Βλαχογιάννη και συκοφαντικά – υβριστικά ενα-
ντίον της κ. Πρωτολάτη ολόκληρη την προεκλογική πε-
ρίοδο; Μήπως μιλούσε ως κάτοικος Πάρου; Μήπως ως 
περαστικός; Μήπως ως κληρούχος στον στρατό με τον 
κ. Βλαχογιάννη;

Εμείς πάλι υποστηρίζουμε ότι λειτούργησε ως βου-
λευτής και αργότερα υφυπουργός της Κυβέρνησης του 

ΠΑΣΟΚ. Άρα, πα-
ραβιάζει την κοινή 
λογική, εκτός του 
ότι αυτοαναιρείται, 
όταν αρνείται ότι η 
ανεξάρτητη παρά-
ταξη μας «Πάρος 
ΑΞΙΑ» αντιμετώ-

πισε και τον κ. Π. Ρήγα και όσα εκπροσωπεί μαζί με 
άλλους.

Β) Ο κ. Π. Ρήγας παραβιάζει την κοινή λογική όταν 
ισχυρίζεται ότι η κ. Πρωτολάτη λειτούργησε το Επαρ-
χείο ως «κέντρο εκτός θεσμικού ελέγχου». Είναι γνω-
στό ακόμα και στα ψάρια των Κυκλάδων ότι τα Επαρ-
χεία δεν μπορούν να αγοράσουν ούτε καρφίτσα χωρίς 
την έγκριση του Νομαρχιακού Συμβουλίου (και όχι του 
Νομάρχη μόνο). Στο Νομαρχιακό Συμβούλιο, εκτός 
από τους συμβούλους της πλειοψηφίας (στους οποί-
ους μέχρι πρότινος συγκαταλεγόταν ο κ. Παπαμανώλης 
και άλλοι γνωστοί και συγγενείς στον κ. Ρήγα) συμμε-
τέχουν σύμβουλοι της μειοψηφίας από την ΝΔ, το ΚΚΕ 
και τον ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι αυτοί, τα τελευταία χρόνια, δεν 
είχαν καταλάβει τίποτε από όσα τώρα αναφέρει ο κ. Π. 
Ρήγας; Όμως και ο ίδιος, τόσα χρόνια, δεν μπορούσε 
να καταγγείλει τα όσα τώρα  μόλις υποστηρίζει;

Γ) Τα περί «χρησιμοποίησε όλα τα μέσα…», «…άρτια 
σχεδιασμένη και υψηλού κόστους..» μπορούν εύκολα 
να ελεγχθούν ακόμα και τώρα. Εμείς δίνουμε προκατα-
βολικά την συγκατάθεση μας στον κ. Π. Ρήγα να ελέγ-
ξει οποιοδήποτε κονδύλι απορρόφησε το Επαρχείο για 
την Πάρο και Αντίπαρο από την Νομαρχία τα τελευταία 
χρόνια και να δούμε πόσα από αυτά αφορούν σε εκδη-
λώσεις δημοσίων σχέσεων, δηλαδή κανένα.

Στον αντίποδα, είναι γνωστό σε όλους τους πολίτες 
της Πάρου ποιος είχε τη δυνατότητα και εκμεταλλεύ-
τηκε τα δημοτικά χρήματα για προεκλογικές σκοπι-
μότητες τους τελευταίους δύο μήνες. Είναι απολύτως 
γνωστό ποιοι στήριξαν με επίσημες κατηγορηματικές 
δηλώσεις τον «εκλεκτό» τους κ. Βλαχογιάννη. Είναι 
γνωστό ποιος φορέας πλήρωνε επαναλαμβανόμενες 
μετρήσεις της κοινής γνώμης. Είναι γνωστό ποιος φο-
ρέας πλήρωσε μετακινήσεις ετεροδημοτών και μάλι-
στα με παραδόσεις εισιτηρίων κατ’ οίκον. Είναι γνωστό 
ποιος μπορούσε να κάνει μεταθέσεις, μετατάξεις, απο-
σπάσεις, υπέρ ποίου. 

Τα γραπτά ευτυχώς μένουν. Ο βουλευτής Κυκλάδων 
της ΝΔ, κ. Γ. Βρούτσης, έκανε δύο παρεμβάσεις κατά 
της υπερψήφισης Βλαχογιάννη ως υποψηφίου που 
στηριζόταν από κυβερνητικούς παράγοντες, παρά του 
ότι εμφανιζόταν σαν ανεξάρτητος. Μάλιστα, στην τε-
λευταία δήλωση και πιο ξεκάθαρη, πρότεινε κατά σειρά 
αναφοράς τον κ. Γλέζο, την κ. Πρωτολάτη και τον κ. 
Ροκονίδα, αντί του κ. Βλαχογιάννη στους νεοδημοκρά-
τες του νησιού. Πού βρίσκει ο κ. Π. Ρήγας σ’ αυτού του 
είδους τις δηλώσεις «την απλόχερη και άνευ όρων» 
στήριξη της ΝΔ στην κ. Πρωτολάτη;

 Ο κ. Π. Ρήγας προφανώς νιώθει καλύτερα να πι-
στεύει ότι το γεγονός πως ο ίδιος και άλλοι δεν μπόρε-
σαν να μας κερδίσουν με διαφορά από τον πρώτο γύρο 
– όπως στοιχημάτιζαν – οφείλεται σε κάποιον άλλο και 
όχι στην μεγάλη αντοχή που επέδειξε στις εξωθεσμι-
κές παρεμβάσεις τους η παράταξή μας με την βοήθεια 
των πολιτών. Όμως η ιστορία έχει καταγράψει τα γεγο-
νότα και αυτά είναι αδιαμφισβήτητα.

Ο κ. Ρήγας, παρά τις σοβαρές αντιρρήσεις τοπικών 

στελεχών  του ΠΑΣΟΚ επέβαλε ως υποψήφιους Δη-
μάρχους τους εκλεκτούς του στα περισσότερα νησιά 
των Κυκλάδων, και τα αποτελέσματα  πρέπει να του 
χρεωθούν και προσωπικά:  Ο Δήμος της Νάξου μετά 
από 30 χρόνια απέκτησε Δήμαρχο της Ν.Δ., στη  Σα-
ντορίνη,  ο συνδυασμός του ΠΑΣΟΚ πήρε μόλις 25% 
μετά από μια οκταετία στον Δήμο,  και στα περισσότερα 
νησιά των Κυκλάδων δεν εξελέγησαν οι εκλεκτοί του 
κ. Ρήγα.  Μήπως πρέπει το ΠΑΣΟΚ ως κόμμα και κυ-
βέρνηση , να αξιολογήσουν τον τοπικό βουλευτή , που 
με τις παρεμβάσεις του για πρόσωπα βολικά για’ αυτόν, 
έβλαψε το ΠΑΣΟΚ;

Ο κ. Ρήγας και οι συναυτώ πρέπει να απαντήσουν 
πώς το 67% στις νομαρχιακές εκλογές του  2006, μειώ-
θηκε στο 32% το 2010.  

Το διαίρει και βασίλευε  μπορεί να βοηθάει πολιτι-
κούς όπως ο κ. Ρήγας να αποκτούν κομματάρχες, αλλά 
βλάπτει τη Δημοκρατία και την κυβέρνηση. Μέχρι τώρα 
πολλά αξιόλογα στελέχη αποστασιοποιήθηκαν, τώρα 
όμως που αποφάσισαν να αντιδράσουν τα αποτελέσμα-
τα υπήρξαν εξαιρετικά αρνητικά και για τον ίδιο προ-
σωπικά.                                                                                                              

Το κυριότερο όμως είναι ότι αυτού του τύπου οι 
απροκάλυπτες παρεμβάσεις στην επιλογή προσώπων, 
έχουν διχάσει τις τοπικές κοινωνίες. 

Είναι προφανές ότι ο κ. Π. Ρήγας εξοφλούσε και 
εξοφλεί γραμμάτια με τις επιθέσεις του εναντίον μας 
και τον κατανοούμε. Του ευχόμαστε καλορίζικο το λε-
ξικό που προμηθεύτηκε προκειμένου να βρει και να 
χρησιμοποιήσει φράσεις και λέξεις όπως «πολιτική 
αξιοπρέπεια» και «γενναιότητα», «αλήθεια».

Του συνιστούμε ψυχραιμία, υπομονή και εγκράτεια. 
Η παράταξη μας ασκώντας το νόμιμο δικαίωμα της θα 
ελέγξει και τις διαδικασίες των εκλογών και το εκλογι-
κό αποτέλεσμα, παρά του ότι η συντριπτική πλειοψηφία 
των Παριανών πολιτών γνωρίζει ήδη τι έχει γίνει.  

Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Πάρου – Αντιπάρου:
Ώρα για δουλειά!     

Οι εκλογές τελείωσαν, τελείωσαν και οι αντιπαρα-
θέσεις και οι εντάσεις της προεκλογικής περιόδου. Τα 
προβλήματα της αγοράς όμως είναι εδώ και απ’ ότι 
φαίνεται θα ενταθούν.

Η μείωση του τζίρου σε επικίνδυνο βαθμό, οι υπο-
χρεώσεις της περαίωσης, η χριστουγεννιάτικη περίο-
δος χωρίς το δώρο των μισθωτών, είναι ορισμένα από 
τα προβλήματα που απασχολούν τον εμπορικό κόσμο, 
δηλαδή το σύνολο των Παριανών νοικοκυριών. 

Σ΄αυτό το περιβάλλον όπως έχει διαμορφωθεί πε-
ριττεύει να δίνεται συνέχεια στις προεκλογικές αντιπα-
ραθέσεις γιατί δεν είναι δυνατόν να διχάζουν την Πα-
ριανή κοινωνία σε χωριάτες και πρωτευουσιάνους.

Οι αγορές της Πάρου-Αντιπάρου για να επιβιώσουν 
έχουν ανάγκη απ’ολο το αγοραστικό κοινό των νησιών 
μας  και δεν επιτρέπεται να καλλιεργούμε το διχασμό 
στη μικρή μας κοινωνία. 

Συγχαίρουμε τον Δήμαρχο Χρ. Βλαχογιάννη για την 
επανεκλογή του και τους Δημοτικούς Συμβούλους 
όλων των παρατάξεων που έχουν εκλεγεί και θ’απαρτί-
ζουν το νέο Δημοτικό Συμβούλιο.

Περιμένουμε να υλοποιήσουν τις προεκλογικές τους 
δεσμεύσεις για την ενίσχυση της τοπικής αγοράς.

Με αοριστίες και υπονοούμενα καλλιεργείται η ένταση

Οι εκλογές τελείωσαν…
ν’ ασχοληθούμε με τα προβλήματά μας
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• Πολλές φορές 
η νίκη κρίνεται στο 
photo finish. Επίσης 
εχούμε ακούσει τις εκ-
φράσεις "νικησε στο 
νήμα" και "νίκησε με 
διαφορά στήθους". Σε 
κάθε περίπτωση ο νικη-
τής ανεβαίνει στο πρώ-

το σκαλί του βάθρου και δέχεται τα συγχαρητήρια των συνα-
θλητών του που ήρθαν δεύτερος και τρίτος. Δεν υπάρχουν στα 
αγωνίσματα δύο πρώτοι. Δεν υπάρχει περίπτωση ο δεύτερος 
να "μουτρώσει" και να μην συγχαρεί τον πρώτο. Δεν υπάρχει 
περίπτωση να μην πανηγυρίσουν αγκαλιασμένοι και οι τρεις 
αθλητές, ανεβασμένοι στο σκαλί του πρώτου. Γιατί δεν βλέπου-
με και εδώ στην Πάρο αυτή τη μεγαλοσύνη; Όταν όλοι αυτοί 
που θέλουν να πρωταγωνιστήσουν στην πολιτική ζωή αποκτή-
σουν την ψυχολογία της ευγενούς άμιλας των αθλητών, τότε θα 
μιλάμε πραγματικά για πολιτικό πολιτισμό.

• Ακούμε - αλλά δεν βλέπουμε  - ότι υπήρξαν πολλά ευ-
ρύματα στους σάκκους των εκλογών της δεύτερης Κυριακής. 
Επειδή όμως τα ευρήματα δεν βρίσκονται(!), ρίχνουμε λίγο με-

ταδημοτεύσεις, λίγο βεβαιώσεις, μπας και κάτι από όλα "μας 
κάτσει…"

Και αφού οι  ίδιοι γνωρίζουν ότι δεν υπάρχει τίποτα,  τα έδω-
σαν, λέει, σε έγκριτους νομικούς της Αθήνας για να τους υπο-
δείξουν τι πρέπει να κάνουν. Έξυπνη επιλογή δεν λέω. "Εμείς 
έχουμε τα ευρήματα, δεν είπαμε ψέματα αλλά οι ειδικοί μας 
είπαν να μην κάνουμε τίποτα", θα δικαιολογηθούν και έτσι και 
η πίτα ολόκληρη και ο σκύλος χορτάτος...

• Οι εκλογές τελείωσαν και μαζί θα έπρεπε να τελειώ-
σουν και οι εντάσεις της προεκλογικής περιόδου. Η ζωή 
συνεχίζεται, τα προβλήματα είναι πολλά και εντείνονται. Η αγο-
ρά στενάζει κάτω από τα δυσβάσταχτα μέτρα του μνημονίου. 
Πρέπει να παλέψουμε για να είναι αποδοτικότερη η τουριστική 
περίοδος της επόμενης χρονιάς. Και όπως λέει ο Εμποροεπαγ-
γελματικός Σύλλογος: είναι ώρα για δουλειά. Τέρμα λοιπόν οι 
διχαστικές αυτές αντιπαραθέσεις και η υπονόμευση του κοι-
νωνικού ιστού της Πάρου.

- 172.000 ευρώ είναι το πακέτο τουριστικής διαφήμισης 
του Δήμου Πάρου.

- Μείωση του ΦΠΑ από 11% σε 6,5% για τη διαμονή.
- Νέο μεγαλύτερο και γρηγορότερο πλοίο για την Παρο-

ναξία ετοιμάζει η Blue Star Ferries.
Με τις καλύτερες προϋποθέσεις υποδεχόμαστε τη νέα του-

ριστική περίοδο. Για να αποδώσουν όμως αυτές οι πολύ καλές 
προϋποθέσεις, πρέπει να γίνουν ακόμα πολλά. 

- Να ολοκληρωθούν τα έργα στο  κεντρικό λιμάνι που είναι η 
πύλη εισόδου στα νησιά μας.

- Να αντιμετωπιστεί το κυκλοφοριακό του χώρου πέριξ του 
λιμανιού, τουλάχιστον για τους μήνες αιχμής.

- Οι επιχειρηματίες του τουρισμού να δώσουν τη δική τους 
θετική συνεισφορά (ποιότητα - τιμές - εξυπηρέτηση).

Πρέπει όλοι να παλέψουμε συντεταγμένα για να αξιοποιή-
σουμε σωστά τις θετικές προϋποθέσεις που έχουμε για την 
επόμενη τουριστική περίοδο.

«Έργα και όχι λόγια»
Είναι εξαιρετικά δύσκολο να συμπυκνώσει και να εκ-
φράσει κανείς τα προσωπικά του συναισθήματα, τα 
όνειρά του, τα οράματά του για το μέρος όπου ζει, ε-
ντός των πλαισίων ενός μικρού κειμένου εφημερίδας. 
Το εγχείρημα περιπλέκεται ακόμα περισσότερο όταν 
προσπαθεί να αποφύγει κοινοτυπίες και κοινοτοπίες, 
να τις προσπεράσει ώστε να φτάσει στην ουσία.
Λέξεις, φράσεις και δηλώσεις του τύπου «θα προσπα-
θήσω όσο καλύτερα μπορώ», «χρειάζεται ενότητα», 
«θα εργαστώ για το καλό του τόπου», «πρέπει να συ-
νεργαστούμε», «όλοι μαζί για ένα καλύτερο αύριο» 
και τόσες άλλες παρόμοιες δηλώσεις και εκφράσεις 
έχουν κακοποιηθεί τόσο πολύ, που είναι πια άνευ 

σημασίας και περιεχομένου. Τις ακούμε, άλλα ταυτόχρονα δεν ακούμε απο-
λύτως τίποτα. Χρειάζεται ένας επαναπροσδιορισμός των εννοιών αυτών, να 
μπολιαστούν εκ νέου, ώστε να αποκτήσουν ξανά ζωή και αξία. 
Το ίδιο ισχύει γενικότερα και για το πολιτικό μας σύστημα και τους εκλεγμέ-
νους αντιπροσώπους των πολιτών. Η αδιαφορία που επέδειξε μεγάλη μερίδα 
του πληθυσμού της χώρας μας στις πρόσφατες εκλογές και η δυσαρέσκεια 
των περισσοτέρων πολιτών σχετικά με το φαύλο μας καθεστώς αποδεικνύ-
ουν τις αρνητικές συνέπειες των ως τώρα χειρισμών των κομμάτων και των 
παλαιών πολιτικών (και πολιτικών). 
Συνεπώς, είναι άσκοπο και άστοχο στο σημείο αυτό να απαριθμήσουμε και 
να καταγράψουμε τα προβλήματα του νησιού μας (εξ άλλου, όλοι τα γνωρί-
ζουμε) και να δηλώσουμε ότι «θα προσπαθήσουμε να τα λύσουμε». Λόγια 
κενά. Αυτό που πρέπει να γίνει, πριν από όλα, είναι να κερδίσουμε την ε-
μπιστοσύνη και το σεβασμό όλου του κόσμου –και όχι μόνο των ατόμων 
που μας ψήφισαν. Αυτό θα επιτευχθεί μόνο μέσω της συμμετοχής όλων των 
κατοίκων (και αιρετών) σε ολόκληρη την προσπάθεια και διαδικασία, ώστε να 
αισθανθούν όλοι –ανεξαιρέτως- ότι έχουν φωνή και ότι η φωνή τους υπολο-
γίζεται. Αυτό είναι το πρώτο –και σημαντικότερο- βήμα, ο κύριος στόχος του 
Συνδυασμού μας στην παρούσα φάση. 
Όπως έγραψε και ο Αισχύλος πριν χιλιάδες χρόνια, Έργω κ’ ουκέτι μύθω (με 
έργα και όχι με λόγια). Εκεί -και μόνο εκεί- θα φανούμε όλοι, θα κριθούμε 
όλοι. Και μόνο μέσω των έργων μας θα αποκτήσουν ξανά σημασία και βα-
ρύτητα τα λόγια μας.
Ευχαριστούμε θερμά όσους μας υποστήριξαν και ευχόμαστε Καλή επιτυχία 
σε όλους (κατοίκους και αιρετούς), σε Αντίπαρο και Πάρο.

Παναγιώτης Σφαλαγκάκος
Δημοτικός Σύμβουλος Αντιπάρου

«Οφείλουμε να
είμαστε χρήσιμοι»

Αισθάνομαι εξαιρετική την τιμή 
που μου έκαναν οι συμπολίτες 
μου και μου έδωσαν τη δυνα-
τότητα να τους εκπροσωπήσω 
στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο. 
Δεν πρέπει να χαθεί χρόνος, 
δεν πρέπει να χαθεί καμία δυ-
νατότητα, ευκαιρία ή ιδέα για 
μια καλύτερη Πάρο, από όπου κι 
αν προέρχεται. Δεν περισσεύει 
κανείς! Οφείλουμε να είμαστε 
χρήσιμοι!
Απαιτείται από όλους μας εγρή-

γορση, προσοχή και άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες 
του Παριανού Δημότη και της καθημερινότητάς του. 
Για μένα η Πάρος είναι μία και τα προβλήματα πολ-
λά και δεν περιμένουν. Οι καιροί γίνονται όλο και πιο 
δύσκολοι, όμως οι μόνες μάχες που είναι από χέρι 
χαμένες είναι αυτές που δεν δίνονται κι εγώ είμαι πρό-
θυμος ν' αγωνιστώ για το καλό των χωριών μας, για το 
καλό του νησιού μας.
Για μένα δεν υπάρχουν νικητές και ηττημένοι. Υ-
πάρχουν μόνο συνοδοιπόροι δημοτικοί σύμβουλοι, 
ανασκουμπωμένοι, όχι για διαμάχες, αλλά έτοιμοι 
να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι με διάθεση να αντι-
μετωπίσουν και να βρουν τις καλύτερες λύσεις στα 
κοινά προβλήματα. 
Σας διαβεβαιώνω ότι θα συνεχίσω να είμαι δίπλα σας 
και θα ανταποκριθώ με σεβασμό, με ευθύνη και με 
πολλή δουλειά μαζί με όλους για την προκοπή του τό-
που μας.
Και επειδή θέλω να παραμείνω ο ίδιος και μετά την 
ευρύτερη εμπλοκή μου στα κοινά, μη διστάσετε και 
επικοινωνήστε μαζί μου, κάθε συμβουλή και κριτική 
σας μού είναι πολύτιμη και καλοδεχούμενη.

Δημήτρης Αντιπαριώτης 
Δημοτικός σύμβουλος Πάρου

Τόνωση του
τουριστικού
προϊόντος
Η εκλογή της Ενιαίας 
Κίνησης Πολιτών-Ε-
νότητας για το Μέλλον 
στις εκλογές της 14ης 
Νοεμβρίου σημαίνει 
ότι τα επόμενα χρό-
νια θα βαδίσουμε 
με σοβαρό και αξιό-
πιστο σχέδιο για να 
διαμορφώσουμε την 
Πάρο που θέλουμε 
και μας αξίζει. Με έ-
ναν Δήμαρχο για όλο 
το νησί, που γνωρίζει 
καλά τι πρέπει να γίνει και διαθέτει μια 
ομάδα έμπειρων και καταξιωμένων στε-
λεχών, που είναι έτοιμα να συμβάλλουν με 
όλες τους τις δυνάμεις για να προσφέρουν 
στον τόπο μας.
Εγώ προσωπικά, με την ιδιότητα και του 
επιχειρηματία, θα σας έλεγα ότι προ-
σεγγίζω την έννοια της ανάπτυξης μέσα 
από την αναβάθμιση του τουριστικού 
προϊόντος. Σήμερα, πρέπει στην πράξη να 
κινηθούμε για τη βελτίωση των υποδομών 
και των προσφερόμενων υπηρεσιών, τόσο 
στις παραθαλάσσιες περιοχές, όσο και στα 
ορεινά χωριά, στοχεύοντας στην επιμή-
κυνση της τουριστικής περιόδου, ακόμα 
και στις 365 μέρες το χρόνο. Με μια σειρά 
δράσεις και ενέργειες μπορούμε να υπο-
στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια, για να 
τονώσουμε, σε μια περίοδο κρίσης, μια ση-
μαντική πηγή εσόδων για το νησί μας.

Νίκος Ραγκούσης
Δημοτικός Σύμβουλος Πάρου

Για τον Γιάννη Γκίκα. Από το σημείωμα της Μ. Κοντό-
σταυλου: "Στις 22-11-10 η επίγεια πορεία του πήρε τέ-
λος. Μένει ακόμα μια. Εκείνη όμως θα γίνει αργότερα, 
«επί πτερύγων ανέμων» Μακάρι εκείνη τη μέρα, που 
θα τελειώνει ο χρόνος, να υπάρξει καιρός, για να μας 
σφίξει στην αγκαλιά του όλους, όπως μας έσφιγγε, όπου 
μας συναντούσε αυτά τα τελευταία τρία χρόνια. Τα χρό-
νια που βίωνε με ηρεμία και αξιοπρέπεια την προοπτική 
του θανάτου. Τα πιο αληθινά."


