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«Άνθρακας ο θησαυρός»
Σήμερα η εκδίκαση της ένστασης Πρωτολάτη στο Εκλογοδικείο 

ΜΕ αντΕνΣταΣη αΠαντα ο Χρ. ΒλαΧογιαννηΣ

ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΩ...

ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΩ

ΜΕ ΤΟ                      
           

στο 22840 53555 για να δώσω τα νέα στοιχεία

της επιχείρησής µου!

Η νέα έκδοση 2011-2012

ετοιµάζεται!

Ο νέος δήμαρχος Αντιπάρου μιλά στη ΦτΠ για 
τα  σχέδιά του όταν θ' αναλάβει τα καθήκοντά του. 
Η ορκωμοσία της νέας δημοτικής αρχής θα γίνει 
στις 31 Δεκεμβρίου από τον Μητροπολίτη Παρο-
ναξίας Καλλίνικο.

Ψηφοφορία μεταξύ Φαρούπου, Ελένης Βιάζη 
και Λίτσας Βιάζη, για τη θέση του Αντιδημάρχου.

Ο επικεφαλής της μειοψηφίας τονίζει στη 
ΦτΠ ότι θα επικροτεί οποιαδήποτε απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου που θα είναι προς όφε-
λος των Αντιπαριωτών, αλλά θα είναι απέναντι σε 
αποφάσεις που θα υποκρύπτουν μικροκομματι-
κές σκοπιμότητες.

για το Μουσικοχορευτικό Συγκρότημα
"Νάουσα Πάρου"

Δέντρα ξεριζώθηκαν, πέργκολες βρέθηκαν 
στο δρόμο, η θάλασσα βγήκε στη ...στεριά, αλλά 
ως εκεί.
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γ. λΕΒΕνταΚηΣ
Πρέπει να κερδίσει το στοίχημα

ν. ΜαριανοΣ:
"Χρηστή διοίκηση και οργάνωση
για να πετύχουμε"

ΧριΣτοΥγΕννα Στην Παρο
Μια βραδιά με θέατρο, τραγούδι
και απολογισμό δράσης

η ΚαΚοΚαιρια ΠΕραΣΕ ...
χωρίς ευτυχώς ν' αφήσει μεγάλες "πληγές"

Με αντένσταση 
στην ένσταση του 
συνδυασμού Πάρος 
ΑΞΙΑ στο Εκλογο-
δικείο, απάντησε 
η παράταξη Ενιαία 
Κίνησης Πολιτών 
- Ενότητα για το 
Μέλλον, με στόχο 
ν’ αντικρούσει τους 
ισχυρισμούς της κ. 
Πρωτολάτη για ά-
κυρα ψηφοδέλτια 
του συνδυασμού 
Βλαχογιάννη και 
για παράνομες με-
ταδημοτεύσεις. Με 
μια απλή ανάγνωση, 
όχι απαραιτήτως α-
πό νομικό, των δύο εγγράφων (ένσταση – αντένσταση), 
είναι εύκολο να διαπιστώσει κανείς ότι πολύς λόγος 
γίνεται για το τίποτα. Θα ήταν άδικο σ’ ένα έγκριτο νο-
μικό, όπως η κ. Πρωτολάτη να του καταλογίσει κανείς 
άγνοια της εκλογικής νομοθεσίας γι’ αυτό είναι εύλο-
γα τα ερωτήματα που προκύπτουν: Γιατί τόση φασαρία 
για το τίποτα; Γιατί αιτιάσεις νομικά αστήρικτες και α-
βάσιμες έγιναν αφορμή για εντάσεις μετεκλογικά και 
«αιχμή του δόρατος» για συνέχιση του προεκλογικού 
διχασμού και μετά τις εκλογές;

Η αντένσταση, σύμφωνα με το συνήγορο του κ. Βλα-
χογιάννη, σαφώς κινείται στο πλαίσιο του νόμου και 
μ’ αυτήν αντικρούονται οι ισχυρισμοί που περιλαμβά-
νονται στην ένσταση του αντίπαλου συνδυασμού, έτσι 
ώστε το δικαστήριο να τους κρίνει απαράδεκτους.

Συγκεκριμένα, την Παρασκευή (σήμερα) 17 Δε-
κεμβρίου εκδικάζεται από το Τριμελές Διοικητικό 
Πρωτοδικείο Σύρου η ένσταση της κ. Γρηγορίας Πρωτο-
λάτη και της παράταξης Πάρος ΑΞΙΑ κατά της απόφασης 

του Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου Σύ-
ρου με την οποία 
ε π ι κ υ ρ ώ θ η κ α ν 
τα αποτελέσμα-
τα των δημοτικών 
εκλογών της 7ης 
Νοεμβρίου και των 
επαναληπτικών δη-
μοτικών εκλογών 
της 14ης Νοεμβρί-
ου για την ανάδειξη 
των δημοτικών αρ-
χών, αλλά και η 
αντένσταση Βλαχο-
γιάννη. 

Σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα, ο Συνδυασμός του κ. Βλαχογιάννη έλα-
βε συνολικά 3.368 ψήφους στα 28 εκλογικά τμήματα 
και ο Συνδυασμός της κ. Πρωτολάτη 3.352 ψήφους. 
Κατά αυτής της απόφασης ενίσταται η Επικεφαλής της 
Πάρος ΑΞΙΑ, ζητεί την ακύρωσή της και την ανακήρυ-
ξη του συνδυασμού της ως επιτυχόντα και την ίδια ως 
Δήμαρχο. 

Οι λόγοι που επικαλείται για την ακύρωση είναι: Μη 
σωστή εφαρμογή της εκλογικής νομοθεσίας σε αρ-
κετά εκλογικά τμήματα από τις οικείες εφορευτικές 
επιτροπές, με αποτέλεσμα να θεωρηθούν εσφαλμένα, 
ως έγκυρα ψηφοδέλτια του αντίπαλου συνδυασμού, 
ενώ φέρουν διακριτικά γνωρίσματα που παραβιά-
ζουν τη μυστικότητα της ψηφοφορίας, ενώ δεν έχουν 
προσμετρηθεί στο συνδυασμό της δύο ψηφοδέλτια. 
Τα ψηφοδέλτια αυτά ζητείται να κριθούν από το δικα-
στήριο ως άκυρα και ν’ αφαιρεθούν από τον αντίπαλο 
συνδυασμό.                                                      συνέχεια σελ.5 



2 Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2010 www.fonitisparou.gr

Εβδομ αδι α ί α  π ολ ιτ ι κή  εφ η μ ερίδ α  Πάρο υ -Αν τ ιπ άρο υ

Έτος 65ο, νέα Περίοδος, Έτος ίδρυσης 1945
Κωδικός Εντύπου 3233, αριθμ. φύλλου: 140
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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

Τοξικά και ταξικά της αδικίας
Εφοπλιστές και ναυτεργάτες απέκλεισαν τη 

νησιωτική Ελλάδα ερίζοντας για κάποια ποσοστά.  
Απεργίες και διαμαρτυρίες, όχι για την ανεργία που 
τσακίζει κόκαλα ή για τη δυστυχία που χτυπά πόρ-
τες πολλές. Οι άνεργοι δεν μπορεί να απεργήσουν, 
να δέσουν πλοία, βαπόρια, αεροπλάνα και τραίνα 
ή να κατεβάσουν τους διακόπτες του ηλεκτρικού 
και δεν απειλούν για τα κεκτημένα. Κακούς λογα-
ριασμούς έχουμε αρχίσει εδώ και χρόνια με την 
πολιτική σκέψη και δράση και με όλα τα τοξικά και 
ταξικά της αδικίας. 

Ομφαλοσκοπούμε αναζητώντας το απόλυτο με 
διαρκή εμφύλιο ανάμεσα σε τάσεις και συνιστώ-
σες, ερίζοντας για πρωτοκαθεδρίες ορθοδοξίας 
και μονοπώλια αλήθειας. Αξιώνουμε λύσεις, ενώ 
δεν μπορούμε να τα βρούμε ούτε μεταξύ μας! Γλι-
στρά πάντα η πραγματικότητα, ερμηνεύοντας το 
παρόν με εργαλεία παρελθόντος. Εγκλωβισμένοι 
στο σύστημα που καταγγέλλουμε, νομίζουμε ότι με 
ψηφοφορίες και εκλογές μπορεί να αλλάξουν τα 
πράγματα. Καλλιεργώντας θρησκείες και μύθους 
ικετεύουμε άνωθεν εμπνεύσεις και κουβάρια Αρι-
άδνης καταλήγοντας χωρίς κλειδιά στο λαβύρινθο. 

Με φωνές και συνεχείς αρνήσεις πείθουμε λί-
γους, κουράζουμε και απογοητεύουμε τους περισ-
σότερους. Ψηφοφορίες, εξεγέρσεις, συγκρούσεις 
και εμφύλιοι δοκιμάστηκαν. Νικητές πάντα και 
τροπαιούχοι, ανεβάζουμε τα ποσοστά μας, προο-
δεύουμε, προχωρούμε, οδεύοντας ολοταχώς προς 
τα πίσω. Θεωρώντας γραμμική και ανοδική την πο-
ρεία της ιστορίας, απροετοίμαστοι,  πέφτουμε σε 
δίνες τεθλασμένων και ελικοειδών, μπλεγμένοι σε 
παραμέτρους και συναρτήσεις περισσότερες πάντα 
απ’ όσες νομίζουμε, καταλήγοντας ηττημένοι σε 
οδυνηρά πισωγυρίσματα. 

Ταύτα πάντα λέγονται, γιατί το πρώτο που έπρε-
πε να μας απασχολεί και να βρίσκονται λύσεις είναι 
η ανεργία και μετά τα επί μέρους αιτήματα. Κηρύσ-
σουμε απεργίες, κατεβάζουμε διακόπτες, εκβιά-
ζουμε, ενώ παραμελούνται οι φροντίδες για όσους 
δεν έχουν τίποτα και βασανίζονται. Αν η ανεργία 
είναι πρώτο πρόβλημα, ακολουθεί η προκλητική 
ανισότητα, για την οποία πρέπει να ντρεπόμαστε. Η 
απόλυτη εξίσωση των μισθών, κατά τον Κορνήλιο 
Καστοριάδη, ίσως είναι ανέφικτη, αλλά πιο δίκαιες 
και λογικές ρυθμίσεις επιβάλλεται να συζητηθούν. 
Κάθε κυβερνητική απόφαση που πλήττει μικρά ει-
σοδήματα δείχνει ότι έχει καταστεί μέρος του συ-
στήματος η αδικία, οι έχοντες είναι ανάλγητοι, οι 
κυβερνώντες τους φοβούνται και συμμαχούν μαζί 
τους, σπέρνοντας δόντια δράκων, για να θερίσουμε 
όλοι θύελλες.  

Πορευόμαστε τόσα χρόνια κάνοντας τα στραβά 
μάτια, πριμοδοτώντας απαιτήσεις και θεμελιώνο-
ντας ισχυρότατα φέουδα. Διαμορφώσαμε πολιτική 
σκέψη με δόγματα θρησκείας και την ασκούμε με 
εξορκισμούς και αφορισμούς. Η Ελλάδα της αρχαί-
ας σοφίας γίνεται χώρα υστερίας, συνθημάτων και 
κραυγών. Οι πολιτικοί φιγούρες θεάτρου σκιών κι 
εμείς θεατές κωμωδίας και δράματος. Επιζητούμε 
διαιρέσεις και πολέμους, ενώ ο κόσμος μαζεύει τις 
ελιές για το λιοτρίβι, άφωνος. Ο απόπλους του ορ-
θολογισμού απαγορευμένος, γιατί φυσούν άνεμοι, 
ή δένουν τα πλοία. Απεργία και στην πολυδάπανη 
και διεφθαρμένη τηλεόραση καθώς θεωρείται ερ-
γασία το κουτσομπολιό, η απόκρυψη και διαστρέ-
βλωση της πραγματικότητας. Ευκαιρία να μαζέ-
ψουν οι γυάλινοι τις ελιές, να τις πάνε στο λιοτρίβι, 
να καταστούν χρήσιμοι επιτέλους με μισθό εργάτη 
και όχι βασιλέως. Σύμφωνα με τα δόγματα όλοι οι 
εργαζόμενοι έχουν δίκιο και οι γιατροί με τα φα-
κελάκια, οι ανάλγητοι όλοι που ειδικεύονται στην 
εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Πλουτο-
κρατία, πολιτικοί, τηλεόραση, φακελάκηδες και η 
νομενκλατούρα των συνδικαλιστών της ιδιοτέλει-
ας. Εκατό παραπάνω ψήφοι και θριαμβολογούμε, 
ενώ έχουμε ηττηθεί κατά κράτος.

Κοινωνικά
Το απερχόμενο Δ.Σ του Συλλόγου Γυναικών Νάουσας Πάρου, θα θέλαμε να  ευχαρι-
στήσουμε θερμά για την άψογη συνεργασία στη  διάρκεια της θητείας μας, το Δήμο 
Πάρου, το Επαρχείο Πάρου, την ΚΔΕΠΑΠ, τα ΜΜΕ, το Δ/Δ Νάουσας, τους επαγγελ-
ματίες της Νάουσας,  τους συλλόγους που συνεργάστηκαν, τα μέλη του, ιδιαίτερα 
όλες τις κυρίες που βοήθησαν ή συνέβαλλαν με τον τρόπο τους στην άψογη διορ-
γάνωση των εκδηλώσεων του συλλόγου, καθώς επίσης και όλες τις φίλες και τους 
φίλους που βρέθηκαν κοντά μας και βοήθησαν με οποιοδήποτε τρόπο.
Ευχόμαστε σε όλους ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ και η ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ να είναι γεμάτη 
υγεία, χαρά και δημιουργία!!!                                                                                             
Για το Δ.Σ η Πρόεδρος - Ε. Μπαρμπαρίγου

Εκλογές στο Σύλλογο Γυναικών Νάουσας
Το Δ.Σ του Συλλόγου Γυναικών Νάουσας Πάρου σας προσκαλεί  την Κυριακή 19 
Δεκεμβρίου 2010,στις 11 π.μ, στην αίθουσα του Α.Αθανασίου, σε Γενική Συνέλευση 
με θέματα: 1.Απολογισμός πεπραγμένων 2.Κατάθεση Υποψηφιοτήτων 3.Εκλογές.

Επιστολή Παπαμανώλη στον υπουργό οικονομικών

Μειώστε το ΦΠΑ
στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια

Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονο-
μικών έστειλε ο Βουλευτής Κυκλάδων Γ. 
Παπαμανώλης, στην οποία επισημαίνει ότι 
θα βοηθήσει ιδιαίτερα η μείωση του ΦΠΑ 
στις ξενοδοχειακές μονάδες, αιτείται όμως 
τη μείωση του ΦΠΑ και στα ακτοπλοϊκά 
εισιτήρια προκειμένου ν’ ανακάμψουν τα 
νησιά. 

Η επιστολή εστάλει στις 13 Δεκέμβρη 
και σ’ αυτής αναφέρεται:

«Κύριε Υπουργέ, η απόφαση της Κυ-
βέρνησης να μειώσει τον Φ.Π.Α. στο 6,5% 
για τις Ξενοδοχειακές Μονάδες και κατα-
λύματα, σαφέστατα και είναι θετικό, ιδιαί-
τερα για μας τους Νησιώτες που ο Τουρισμός σε μεγάλο ποσοστό είναι το κύριο 
αντικείμενο εργασίας.

Άμεση σχέση με τη μείωση του συντελεστή Φ.Π.Α. των καταλυμάτων, προκει-
μένου το τουριστικό προϊόν μας να είναι ανταγωνιστικό είναι και τα έξοδα που 
καλείται να πληρώσει ο τουρίστας και μαζί με αυτόν και ο νησιώτης πολίτης, των 
ναύλων των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων προκειμένου να μετακινηθούμε από και προς 
τα νησιά μας.

Γι’ αυτό λοιπόν, γνωρίζοντας τις δυσκολίες  που αντιμετωπίζουμε ως κράτος, 
στο πλαίσιο του μεταφορικού ισοδύναμου, αλλά και της τουριστικής ανάπτυξης,  
σας ζητώ την μείωση του Φ.Π.Α. στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια  από το 11% που είναι 

σήμερα στο 6,5%».

Κίνηση στη 
Δημοτική
Βιβλιοθήκη

Ιδιαίτερα εποικοδομη-
τική ήταν για τη Δημοτική 
Βιβλιοθήκη, οι περίοδεος 
Σεπτεμβρίου - Νοεμβρίου.                                                                                                 
Συγκεκριμένα, υλοποιή-
θηκε η φετινή αγορά βι-
βλίων, ύψους 3.000 ευρώ 
με χρηματοδότηση του 
Δήμου, η οποία αφορά 
κυρίως υλικό για την Παι-
δική και Εφηβική συλλο-
γή της βιβλιοθήκης, κα-
θώς και λογοτεχνία στην 
αγγλική γλώσσα. Πάνω 
από 150 νέοι τίτλοι είναι 
στη διάθεση όσων ενδια-
φέρονται.

Επίσης, με μεγάλη 
χαρά η Βιβλιοθήκη συνει-
σέφερε στην εκδήλωση 
της Ομοσπονδίας Παρια-
νών Συλλόγων με θέμα 
τους παριανούς συγγρα-
φείς, παρέχοντας υλικό 
προς έκθεση από την 
Κλειστή Συλλογή της βι-
βλιοθήκης.

Επισκέψεις σχολείων
Στις 12/10/2010, η Γ΄ 

τάξη του Γυμνασίου Αρ-
χιλόχου με συνοδό την κ. 
Γεωργία Γεμελιάρη. Στις 
4/11/2010, η ΣΤ΄ τάξη 
του 1ου Δημοτικού Πα-
ροικιάς, με συνοδούς τις 
κυρίες Μαρία Καλαντζή 
και Αγγελική Παυλάκη.                                                                                                       
Στις 22/11/2010, οι Α’ – Β’ 
– Γ’ τάξεις του Δημοτικού 
Λευκών – Κώστου με συ-
νοδούς τους εκπαιδευτι-
κούς: Σωτηρία Μπακρά-
τση, Χριστίνα Μοσχονά, 
Λουκιανό Μιχαήλ, Μαρια-
λένα Παναγάκη.

Η βιβλιοθήκη σε αριθ-
μούς: δανεισμοί 936, ερω-
τήσεις που απαντήθηκαν 
296, χρήστες 2.406.

Παράδειγμα προς μίμηση
Από το τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας του 

Ενοριακού Συμβουλίου Ποιμαντικού Έργου Ιερού Ναού Αγί-
ας Μαρίνης Ηλιουπόλεως, μας ήρθε μία είδηση που περι-
κλείει το στοιχείο της αλληλεγγύης και το νοιάξιμο για το 
συνάνθρωπο, γι΄αυτό μέρες αγάπης που είναι τη δημοσιεύ-
ουμε, μήπως και υπάρξουν μιμητές...  

Περίθαλψη αστέγου
Άμεση ήταν η αντίδραση του προέδρου του Ενοριακού 

Φιλόπτωχου Ταμείου της ενορίας Αγίας Μαρίνης Ηλιουπόλε-
ως, Πρωτοπρεσβυτέρου Σπυρίδωνος Μανταδάκη στην πλη-
ροφορία περί επελεύσεως δυσμενών καιρικών συνθηκών, 
για την περίθαλψη αστέγου διαβιούντος εντός της ενορίας. 
Μετέβη και συνάντησε τον μεσήλικα άνδρα στο μέρος που 
κοιμόταν και με την συναίνεση του, προέβη σε ενέργειες  
εξευρέσεως στέγης προς άμεση ενοικίαση. Δεδομένης της 
αρνήσεως ιδιοκτητών με κενούς χώρους, να προβούν σε 
σύναψη συμβολαίου με τον άστεγο, παρά τη δια βεβαίωση 
ότι το ΕΦΤ θα αναλάβει την πληρωμή των ενοικίων, σε συ-
νεργασία με τους υπευθύνους του Ναού, μετέτρεψαν μικρό 
χώρο κάτω από το καμπαναριό σε ένα ζεστό δωμάτιο, για την 
άμεση αντιμετώπιση του θέματος.

Ο π. Σπυρίδων είπε προς του συνεργάτες του: «δεν θα 
μπορούσα ν’ άκουγα στις ειδήσεις ότι ανάμεσα στους τόσους 
αστέγους νεκρούς για τους οποίους θα πρέπει να ντρέπεται 
η Ευρώπη, θα μπορούσε να υπάρξει ένας δίπλα στην πόρτα 
μας».

Αυτό τό ΓΕφυρΑΚι 
θΕλΕι τό…
ΜΑΣτόρΑ τόυ!
Βρίσκεται στη διαδρομή 
προς Πούντα για Αντίπα-
ρο και ζητάει απεγνω-
σμένα, χρόνια τώρα, την 
αποκατάστασή του. Ακούν 
οι αρμόδιοι φορείς;



500 Κάρτες
 ...από 35€

Ηµερολόγια
Μπλοκ

Τιµολόγια

Προσκλητήρια
γάµου & βάπτισης

100 αφίσες Α3 
 ...από 100€

1.000 σουπλά 
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Μπάσκετ ανδρών

Πανναξιακός - Μαρπησσαικός 78-44
Ήττα με σκορ 78-44 υπέστη το αν-

δρικό τμήμα του Μαρπησσαϊκού από 
την πρωτοπόρο του πρωταθλήματος 
ομάδα της Νάξου και φαβορί για την 
πρώτη θέση και την άνοδο στη Γ’ εθνι-
κή, την Κυριακή 12 Δεκεμβρίου. 

Θέλοντας τη φετινή χρονιά να κά-
νει το μεγάλο άλμα για την άνοδο η 
ομάδα της Νάξου έφερε δυο πολύ 
καλούς παίκτες από κατηγορίες της 
Α2 συν την προσθήκη του Καζακίδη 
από τον Μαρπησσαϊκό, ο οποίος έχει 
τα προσόντα να παίξει και να πρωτα-
γωνιστήσει σε μεγαλύτερες κατηγορίες. Απέναντι σε αυτή την ομάδα οι Παριανοί 
αθλητές της Μάρπησσας (οι περισσότεροι έφηβοι) στάθηκαν αντάξια και δείξανε 
πολύ καλά στοιχεία από πλευράς ομαδικότητας και τακτικής. Στο πρώτο δεκάλεπτο 
ο Πανναξιακός προηγήθηκε 27-12 και στο ημίχρονο 44-25.

Όπως τόνισε ο προπονητής Μουρογιάννης Βαγγέλης «μόνο κέρδος αποκομίσα-
με από αυτόν τον αγώνα βλέποντας τους μικρούς Χερουβείμ, Κορτιάνο, Αλιφιέρη, 
Γκράντ να είναι ανταγωνιστικοί απέναντι σε επαγγελματίες παίκτες όπως είναι της 
Νάξου  και να καταφέρνουν να «στέκονται» και να προσπαθούν να «βγάλουν» στο 
γήπεδο όσα έχουν μάθει».

Μπράβο στους μικρούς, αλλά από εδώ και πέρα αρχίζουν τα δύσκολα για αυτούς 
που πρέπει ν’ αγωνίζονται στο σύλλογο. Καλός ο «παλιός» Δαβερώνας που παλεύει 
μόνος με πολύ ψηλότερους αντιπάλους, αλλά η έλλειψη προπονήσεων λόγω επαγ-
γελματικών υποχρεώσεων φαίνονται μέσα στο «παρκέ».

Μαρπησσαϊκός : (Μουρογιάννης) Αλιφιέρης, Κουνής, Χερουβείμ 15(1),Γαβαλάς 2, 
Πετρόπουλος, Μαύρης, Χριστόφορος 5(1), Κορτιάνος 8, Γκράντ 2, Καραγκούνης,Τρι-
τσιμπίδας, Δαβερώνας 14(1).

Ενδιαφέρον για την Πάρο
στην Έκθεση του Λονδίνου

Ο Δήμος Πάρου στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος προβολής του νη-
σιού για το 2010, έλαβε μέρος με το περίπτερο της Νομαρχίας Κυκλάδων στην έκθε-
ση τουρισμού World Travel Market που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο από 8 έως 
11 Νοεμβρίου 2010. Το Δήμο εκπροσώπησε η κ. Σιφναίου Α. Αγγελική υπάλληλος 
του Δήμου. 

Από το περίπτερο διανεμήθηκαν τα έντυπα του Δήμου και των Συλλόγων Τουρι-
σμού. Ενδιαφέρον έδειξαν επισκέπτες και τουριστικοί πράκτορες για τα νησιά των 
Κυκλάδων και ειδικά για την Πάρο,  τη σύναψη μελλοντικής συνεργασίας, καθώς και 
διαφημιστικές καταχωρήσεις τοπικών επιχειρήσεων και του Δήμου Πάρου. Παρά 
τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει και η Αγγλία,  σύμφωνα με εκτιμήσεις 
μεγάλων τουριστικών πρακτόρων του εξωτερικού, το τουριστικό ρεύμα της Αγγλίας 
προς την Ελλάδα θα κινηθεί με μικρή άνοδο  σε σχέση με πέρυσι. 

Ευτυχώς μικρές οι ζημιές
από την κακοκαιρία

Τα 10 και πλέον μποφόρ που 
έπληξαν την περασμένη εβδομάδα 
και την Πάρο, ευτυχώς δεν προκά-
λεσαν μεγάλες υλικές ζημιές. Οι 
απώλειες ήταν ξερίζωμα ή σπάσι-
μο αρμυρικιών (δυστυχώς πάντα 
τα’ αρμυρίκια την …πληρώνουν 
που έχουν εύθραυστο κορμό), πολ-
λές πέργκολες …έφυγαν από τις 
βεράντες, κάποια σκαφάκια έπα-
θαν μικροζημιές στο λιμανάκι της 
Νάουσας όπου η θάλασσα έμπαινε 
μέσα «ζωντανή», στην παραλία της 
Παροικίας η αποκατάσταση των 
σπηλαιώσεων μας γλύτωσε από 
τα πολλά νερά, στη διασταύρωση 
όμως μπροστά στο Κέντρο Υγείας βγήκε στο οδόστρωμα μαζί με τα χαλίκια τα οποία 
απομακρύνθηκαν με μηχάνημα του Δήμου και διάφορες άλλες μικροζημιές. Η Πυρο-
σβεστική τις μόνες κλήσεις που δέχτηκε ήταν για την απομάκρυνση από το οδόστρωμα 
μεγάλων κλαδιών που έσπασαν από τα δέντρα. Έτσι, τη γλυτώσαμε και ελπίζουμε η 
επόμενη κακοκαιρία, να έχει τις ίδιες και λιγότερες ζημιές. 

Η ασπιρίνη «ασπίδα»
κατά του καρκίνου
Η καθημερινή λήψη ασπιρίνης σε συνδυασμό με ένα πο-
τήρι γάλα μπορεί να συμβάλλει στην καταπολέμηση του 
καρκίνου. 

Σύμφωνα με επιστήμονες του πανεπιστημίου της 
Οξφόρδης που πραγματοποίησαν τη σχετική μελέτη σε 
25.000 ασθενείς, αυτοί που ελάμβαναν 75 μιλιγκράμ ασπι-
ρίνης καθημερινά για τέσσερα χρόνια είχαν 25% λιγότερες 
πιθανότητες να πεθάνουν από καρκίνο. 

Η χρήση ασπιρίνης από την ηλικία των 55 ετών ως τα 
75 έχει ακόμη καλύτερα αποτελέσματα. «Αν είστε μεσή-
λικας, έχετε καλή υγεία και δεν υπάρχει κάποιο σοβα-
ρό οργανικό πρόβλημα, μάλλον αξίζει να παίρνετε συχνά 
ασπιρίνη, η μελέτη για τον καρκίνο προσθέτει νέα ευεργετικά», αναφέρει ο καθηγητής 
Πίτερ Ρόθγουελ από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, 

Καταλήγοντας, η επιστημονική έρευνα τάσσεται υπέρ της καθημερινής λήψης μι-
κρής ποσότητας ασπιρίνης από τους μεσήλικες, χωρίς όμως να παραβλέπονται και οι 
παρενέργειες, όπως η αύξηση του ρίσκου για αιμορραγία στο στομάχι. Για το λόγο 
αυτό το Βρετανικό Ίδρυμα Καρκινικών Ερευνών προτείνει σε όλους να συμβου-
λεύονται το γιατρό τους.

ΑΠόΚΑτΑΣτΑΣη ζηΜιώΝ 
Στό ΜιΚρό λιΜΑΝΑΚι

Στό ΜΠόυΝτΑρΑΚι

Σε μισθούς, συντάξεις, έπεσε ψαλίδι, 
πάνω στο τραπέζι φτωχό το μενού, 
δεν θα τρώμε κρέας, αλλά κουνουπίδι 
και αντί για γάλα τσάι του βουνού. 

Δύσκολα θα βγαίνει τώρα το καρβέλι, 
άνθρωποι στους δρόμους για δουλειά να βρουν, 
μπόλικος ο πόνος, η ψυχή κουρέλι, 
λιγοστοί μονάχα θα καλοπερνούν.

Δυστυχία, πείνα για το φτωχαδάκι, 
τον κατατρεγμένο ποιος θα τον σκεφτεί; 
Όλοι αυτοί που βάζουν το νερό στ’ αυ-
λάκι, 
δεν τους νοιάζει ο κόσμος όλος αν καεί.

Δύσκολα να κρύψεις το μεγάλο λάθος 
και για να ζεστάνεις την ψυχρή καρδιά, 
οι Εθνοπατέρες χρέωσαν το κράτος 
και όλα τα πληρώνει η φτωχολογιά.

Δύσκολα ημέρες όμορφες θα δούμε, 
άσχημα τα χρόνια και οι εποχές, 
ο Θεός γνωρίζει τι άλλο θα βρούμε, 
από δω και πέρα λίγες οι χαρές.

Κων/νος Γ. Δεληγραμμάτης

Δύσκολα
Δύσκολα γνωρίζεις τώρα τους ανθρώπους, 
πολλοί θεατρίνοι και υποκριτές, 
ύποπτοι αυτοί με τους ωραίους τρόπους, 
πίσω απ’ τις βιτρίνες κρύβονται βρωμιές.

Ο κόσμος όπως έγινε, 
δεν έχει εμπιστοσύνη, 
θέατρο είναι η ζωή 
και ‘μεις οι θεατρίνοι.

Δύσκολα πιστεύεις κάτι που θα πούνε, 
έχουμε χορτάσει από τις ψευτιές, 
άγνωστο πιο πέρα τι μπορεί να βρούμε, 
δυστυχώς οι μέρες είναι πονηρές.

Εύκολα μονάχα ΘΑ και υποσχέσεις, 
πάντοτε ακούμε πριν τις εκλογές, 
κι’ όταν θρονιαστούνε στις μεγάλες θέσεις, 
όλοι ανεξαιρέτως λησμονούν το χτες.

Δύσκολα τα πάντα στη ζωή ετούτη, 
άκρια δεν βρίσκεις, αλλαγές παντού, 
χίλιες δύο σκέψεις το μυαλό κουρκούτι, 
την ουρά θ’ αλλάξουν και στην αλεπού.

Πρόσκληση
Προσκαλείται ο κομιστής με αριθμό 00003484-3 δίγραμμης επιταγής της ανώνυμης 
τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία ALPHA BANK ποσού εκατόν είκοσι χιλιάδων 
ευρώ (120.000,00€) με ημερομηνία εκδόσεως 22.1.2010 να αναγγείλει μέσα σε προ-
θεσμία εξήντα (60) ημερών από της δημοσιεύσεως της παρούσης τα δικαιώματα του 
και αν κατέχει το ανωτέρω το αξιόγραφο να το καταθέσει στο Γραμματέα του Μονο-
μελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, διαφορετικά το αξιόγραφο θα χάσει την ισχύ του.

Η παρούσα πρόσκληση δημοσιεύεται σε εκτέλεση της με αριθμό 4928/2010 από-
φασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών όπως διορθώθηκε με την 7143/2010 
απόφαση του ιδίου δικαστηρίου.

Αθήνα 14/12/2010
Ο Πληρεξούσιος δικηγόρος του Γεωργίου Μπαφίτη
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΣ- ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ (ΑΜ/ΔΣΑ 13377)
ΠΑΠΑΣΤΥΛΟΣ – ΚΟΥΛΟΡΙΔΑΣ & ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΑΜ/ΔΣΑ 80091)
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 34, ΑΘΗΝΑ 105 58, ΤΗΛ. 210 7216580, FAX: 210 7212752
ΚΙΝ. 6936 546 982
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Μια βραδιά με θέατρο, τραγούδι
και απολογισμό δράσης

Χριστούγεννα
στην Πάρο

Το 2010 σε λίγες μέρες μας αποχαιρετά. Το Μουσι-
κοχορευτικό Συγκρότημα «Νάουσα Πάρου» τη χρονιά 
αυτή δημιούργησε σε όλους τους τομείς δράσης του, 
δίνοντας ευκαιρίες στα μέλη του να εκφράσουν την 
αγάπη τους για το χορό, τη μουσική, το θέατρο και άλλα.

 Η φετινή Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση, την Κυρια-
κή 19 Δεκεμβρίου στις 7 το βράδυ στην Αίθουσα του 
Συλλόγου στην Νάουσα, απευθύνεται σε μικρούς και 
μεγάλους. Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει:

• Απολογισμό Δράσης του συλλόγου τη χρονιά που 
πέρασε • Το θεατρικό δρώμενο «Τα Χριστούγεννα της 
Όλια» σε κείμενα Χρήστου Νικολάου και σκηνοθεσία 
Υπαπαντής Ρούσσου • Τραγούδια από την Παιδική Χο-
ρωδία Νάουσας, υπό τη διεύθυνση του μουσικού Χρ. 
Νικολάου • Χριστουγεννιάτικα τραγούδια και παραδο-
σιακά Κάλαντα από τη Χορωδία Νάουσας υπό τη διεύ-
θυνση της μουσικού Φ. Θεοφίλου • Ζωντανή μουσική 
θα συνοδεύει τα τραγούδια που θα ακουστούν.

Εκδήλωση Κατηχητικού
Χριστουγεννιάτικη γιορτή 

των νέων των Κατηχητικών 
Συντροφιών πραγματοποιεί 
την Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 
το Κατηχητικό Σχολείο της 
Ενορίας Κώστου. Η εκδήλω-
ση θα γίνει στις 5μιση το από-
γευμα στην αίθουσα του Αγίου 
Αθανασίου του Παρίου.

Το πρόγραμμα περιλαμβά-
νει χορωδίες, ποιήματα, θέα-
τρο, ενώ θα προσφερθούν και 
διάφορα εδέσματα. Στα μικρά 
παιδιά θα δοθούν δωράκια.

Σύλλογος γονέων και Κηδεμόνων του νηπιαγωγείου νάουσας
Για την αναβάθμιση του Νηπιαγωγείου

Ο Σύλλογος Γονέων 
και Κηδεμόνων του Νηπι-
αγωγείου Νάουσας ευχα-
ριστεί θερμά όλους όσοι 
βοήθησαν και συνεργά-
στηκαν για τη διαμόρφω-
ση του προαύλιου χώρου 
του Νηπιαγωγείου.

Συγκεκριμένα, ευχα-
ριστεί το Δήμο Πάρου, 
τη Σχολική Επιτροπή και 
την κ. Άννα Κάγκανη για 
την τοποθέτηση του ειδι-
κού τάπητα και την αγο-
ρά του παιχνιδιού εξω-
τερικού χώρου, καθώς 
και τη Διευθύντρια και το 
εκπαιδευτικό προσωπικό 
για τη συνεργασία τους. 
Ευχαριστεί επίσης, τους: 
Αριανούτσο Γιώργο, Ζουμή 
Ιωάννη του Γεωργίου, Μέξη 
Μαρία, Ντουντάι Γιώτη, Σι-
νιόρι Λάλο και Σπανόπουλο 
Αθανάσιο του Φανουρίου 
για την προσωπική τους 
εργασία, τους: Περιπάνο 
Βασίλη, Σιφναίο Κώστα, 
Σιφναίο Ματθαίο και Χα-
νιώτη Γιώργο για τα υλικά 
που προσέφεραν, τους: 
Αλιφιέρη Ολύμπιο, Γουζέλη 
Κώστα, Δράκου Δήμητρα, 
Λεβέντη Μανώλη, Μεταξά 
Πέτρο, Παντελαίου Ελένη, 
Ρούσσου-Ραγκούση Στέλ-
λα και Τσιγώνια Γιάννη για την οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου και τέλος τους 
γονείς των παιδιών για τις εισφορές που προσέφεραν και έτσι μπορέσαμε εκτός των 
άλλων να αγοράσουμε το δεύτερο παιχνίδι εξωτερικού χώρου.

Ευχόμαστε σε όλους καλές γιορτές και καλή χρονιά
Η Πρόεδρος, Γεωργία Σπανοπούλου  
Η Γραμματέας, Μαρία-Μυρτώ Παλουμπή

«Άνθρακας ο θησαυρός»
Σήμερα η εκδίκαση της ένστασης Πρωτολάτη στο Εκλογοδικείο 

ΜΕ αντΕνΣταΣη αΠαντα ο Χρ. ΒλαΧογιαννηΣ
συνέχεια από σελ.1 
Με βάση τα ψηφοδέλτια που ζητεί η κ. Πρωτολάτη να 

κριθούν ως άκυρα και παράλληλα να προστεθούν στο 
συνδυασμό της ορισμένα ως έγκυρα (2), τα αποτελέ-
σματα κατά την κρίση της θα έπρεπε να έχουν ως εξής: 
Πάρος ΑΞΙΑ 3.352+2 – Ενιαία Κίνηση Πολιτών Ενότητα 
για το Μέλλον 3.368 -55. 

Σε ότι αφορά στη «μη σωστή εφαρμογή της εκλογικής 
νομοθεσίας σε αρκετά εκλογικά τμήματα από τις εφο-
ρευτικές επιτροπές», όπως ισχυρίζεται στην έντασή της 
η κ. Πρωτολάτη, θα πρέπει να σημειωθεί, ότι δεν υπήρξε 
κατά την εκλογική διαδικασία, αλλά και κατά την κατα-
μέτρηση των ψηφοδελτίων καμία ένσταση ή καταγγελία 
από κανένα εκλογικό αντιπρόσωπο της Πάρος ΑΞΙΑ για 
οποιαδήποτε ενδεχόμενη παρατυπία σε κανένα εκλογι-
κό τμήμα. 

Επίσης, όλα τα ψηφοδέλτια που χαρακτηρίζονται «ύ-
ποπτα» επανελέγχθηκαν κατόπιν αιτήματος και των δύο 
αντίπαλων συνδυασμών και το αποτέλεσμα, δηλαδή η 
διαφορά των 16 ψήφων, παραμένει. 

Με την αντένσταση από την πλευρά Βλαχογιάννη, ζη-
τείται η μεταρρύθμιση του αποτελέσματος όσον αφορά 
σε συγκεκριμένα ψηφοδέλτια του συνδυασμού της κ. 
Πρωτολάτη, τα οποία εκτιμάται ότι είναι άκυρα. Και εκτι-
μάται ότι είναι άκυρα με το σκεπτικό το οποίο επικαλείται 
η κ. Πρωτολάτη στην ένστασή της για άκυρα ψηφοδέλτια 
της πλευράς Βλαχογιάννη. Δηλαδή, έχει εντοπιστεί και 
καταγραφεί ένας αριθμός ψηφοδελτίων του δικού της 
συνδυασμού που φέρουν πανομοιότητες πλημμέλειες με 
αυτές που εκείνη επικαλείται για ψηφοδέλτια του συν-
δυασμού Βλαχογιάννη και ζητείται η ακύρωσή τους. Εάν 
το δικαστήριο κρίνει ως άκυρα τα ψηφοδέλτια τα οποία 
επικαλείται η κ. Πρωτολάτη από το συνδυασμό Ενιαία 
Κίνηση Πολιτών – Ενότητα για το Μέλλον, που «φέρουν 
διακριτικά γνωρίσματα», θα πρέπει ν’ ακυρωθούν και τα 
δικά της που φέρουν τα αντίστοιχα διακριτικά γνωρίσμα-
τα. Αυτά τα ψηφοδέλτια είναι περίπου 40, ενώ άλλα 108 
δεν φέρουν μονογραφή, όπως και κάποια από το συνδυ-

ασμό Βλαχογιάννη, για τα 
οποία η κ. Πρωτολάτη ζη-
τεί επίσης ν’ ακυρωθούν. 

Στην περίπτωση που 
ακυρωθούν όσα ψηφοδέλ-
τια ζητεί η κ. Πρωτολάτη 
και με τα ίδια γνωρίσματα 
(έλλειψη μονογραφής ή 
διακριτικά), ακυρωθούν 
και ψηφοδέλτια του δι-

κού της συνδυασμού, το αποτέλεσμα δεν θα ευνοεί το 
συνδυασμό Πάρος ΑΞΙΑ και η διαφορά μεταξύ των δύο 
συνδυασμών θα είναι πολύ μεγαλύτερη των 16 ψήφων, 
υπέρ της πλευράς Βλαχογιάννη. 

Επίσης η κ. Πρωτολάτη επικαλείται στην ένστασή της 
ότι υπάρχουν «νομικά πλημμελείς μεταδημοτεύσεις» και 
συγκεκριμένα ισχυρίζεται ότι μεταξύ των ετών 2009 – 
2010 περιλαμβάνονται 34 εκλογείς που αναγράφονται 
και στους εκλογικούς καταλόγους, αλλά δεν πληρούν τις 
νόμιμες προϋποθέσεις. Τονίζεται μάλιστα ότι οι πράξεις 
μεταδημοτεύσεως των 34 εκλογέων εκδόθηκαν παρα-
νόμως, αφού δεν υπάρχουν στους φακέλους τους οι 
απαιτούμενες βεβαιώσεις περί μόνιμης κατοικίας καθε-
νός εξ αυτών στο Δήμο Πάρου για διετία πριν από τη 
μεταδημότευση. Στην ένσταση αναφέρονται ονομαστικά 
οι 34 μεταδημοτεύσαντες που δεν πληρούν κατά τον ι-
σχυρισμό της κ. Πρωτολάτη τις προϋποθέσεις και άρα 
είναι παράνομες, καθώς και τα εκλογικά τμήματα στα 
οποία ψήφισαν. Τα εκλογικά αυτά τμήματα είναι 15 και 
ζητείται σ’ αυτά η ακύρωση των εκλογών, «γιατί εάν δεν 
συμμετείχαν οι 34 μεταδημοτεύσαντες, το αποτέλεσμα 
θα ήταν διαφορετικό». 

Σε ότι αφορά στις 34 μεταδημοτεύσεις, τρεις – 4 είναι 
πολιτογραφήσεις που γίνονται με απόφαση του Περιφε-
ρειάρχη και εγγράφονται στο Δήμο. Οι υπόλοιπες για τις 
οποίες ισχυρίζεται η κ. Πρωτολάτη, ότι δεν έχουν πιστο-
ποιητικό μονίμου κατοικίας, ο ισχυρισμός δεν ευσταθεί , 
γιατί: Είτε οι μεταδημοτεύσεις έγιναν για εγγραφή λόγω 
υπάρξεως γονέων και άρα προς κτήση της αρχικής τους 
δημοτικότητας, είτε έγιναν λόγω κτήσης δημοτικότητας 
συζύγου άρα εγγράφονται αυτοδικαίως. Δηλαδή με λίγα 
λόγια και οι 34 μεταδημοτεύσεις που χαρακτηρίζονται 
ως «νομικά πλημμελείς», είναι καθ’ όλα νόμιμες, ό-
πως επισημαίνεται από την πλευρά της Ενιαίας Κίνησης 
Πολιτών – Ενότητα για το Μέλλον και σύμφωνα με τον 
συνήγορο της πλευράς Βλαχογιάννη, όλοι οι φάκελοι 
των μεταδημοτεύσεων και οι 34 δηλαδή, θα προσκομι-
στούν στο δικαστήριο.
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ΠΕιρΑιΑΣ, πωλείται οροφο-
διαμέρισμα νεόδμητο (2007) 3 
πλήρη υ/δ 108τ.μ. Β’ και Γ’ ορόφου 
διαμπερές 2 W.C., χώρος στάθ-
μευσης, φυσικό αέριο με ατομικό 
λέβητα φυσικού αερίου, αυτονομί-
α θέρμανσης, συναγερμός, πόρτες 
ασφαλείας, διπλά τζάμια, χωρίς 
ακάλυπτους και ημιυπέθριους 
χώρους. Τιμή: 190.000€. Τηλ.: 
6933432177, 6974241911, 210 
4175030. 

ΝΑόυΣΑ, πωλείται οικία 120τ.μ. 
υπερυψωμένη, με τζάκι και μεγά-
λες βεράντες, ημιυπόγειο 140τ.μ. 
σε κτήμα 6 στρεμμάτων. Ελιές, 
πηγάδι και πολύ νερό. Τιμή ευ-
καιρίας. Τηλ.: 22840 53044, 22840 
52605.

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

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

ΑλυΚη, πέτρινη βίλα 230τμ2, ά-
νετοι χώροι, 4 υπνοδωμάτια, 3 
μπάνια, ανεξάρτητος ξενώνας, 
μεγάλη κουζίνα πλήρως εξοπλι-
σμένη, βεράντες, καλοριφέρ, air 
condition, ειδική κατασκευή, κή-
πος 810τμ2, πισίνα. 460.000€. 
Εκπτώσεις ή ευκολίες δεκτές. 
www.paroshomes.livadas.de Τηλ. 
6932285768.

ΕλητΑΣ οικία 117τμ2 2 μεγάλες 
κρεατοκάμαρες, και έναν ξενώ-
να, 4 μπάνια, τζακούσι, σαλόνι, 
καλοριφέρ, πισίνα, βεράντες με 
πέργολες, ανεμπόδιστη θέα του 
λιμανιού και ηλιοβασιλέματος. 
320.000€. Εκπτώσεις ή ευκολί-
ες δεκτές. www.paroshomes.
livadas.de Τηλ. 6932285768

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

ΠΑρόιΚιΑ, ΚΑΚΑΠΕτρΑ, και-
νούργια πετρόχτιστη οικία 89τμ2, 
καλοριφέρ, πάρκινγκ, κήπος, 
πέργολες. 155.000 € Εκπτώ-
σεις ή ευκολίες δεκτές. www.
paroshomes.livadas.de. Τηλ. 
6932285768

ΚώΣτόΣ, πωλείται μονοκατοι-
κία 47τ.μ. στα τελειώματα, εντός 

οικισμού, με γκαράζ και με θέα 
βουνό. Τιμή: 95.000€. (Συζητήσι-
μη). Τηλ.: 6942036686.

ΠΑρόιΚιΑ -  θΕΣη ΚΑΚΑΠΕτρΑ,  
μονοκατοικία 100τ.μ., συν 2 ξενώ-
νες και αποθήκη, βεράντες γύρο 
γύρο, κήπος 500τ.μ. περίπου, θέα 
Παρασπόρο. Τιμή: 165.000€ Ευ-
κολίες δεκτές. www.paroshomes.
livadas.de Τηλ. 6932285768.

ΚΑλΑΜΑυΚΑ, καινούρια πετρό-
χτιστη οικία 45τμ2 θέα θαλάσσης, 
μεγάλες βεράντες, πέργολες, 
καλοριφέρ, κήπος 85.000€ Εκ-
πτώσεις ή ευκολίες δεκτές. www.
paroshomes.livadas.de Τηλ. 
693228576

ΚΑΜΠι, οικία 70τμ2 πετρόχτιστη, 
με κτήμα 1.366τμ2, βεράντες, κα-
λοριφέρ, ταράτσα, θέα, πέτρινη 
μάντρα. 158.000€ Εκπτώσεις ή ευ-
κολίες δεκτές. www.paroshomes.
livadas.de Τηλ. 6932-285768.

ΑλυΚη, Στό ΔρόΜό ΠρόΣ Α-
ΓΚΑιριΑ, πωλείται ανεγειρόμενη 
κατοικία 70τ.μ. Τηλ.: 6977362305.

ΚΑΜΠόΣ ΒόυτΑΚόυ, οικία 85τμ2 
πετρόχτιστη, με θέα την Αντίπα-
ρο, 2 κρεβατοκάμαρες, σαλόνι, 
σκεπαστή βεράντα, καλοριφέρ, 
μεγάλες βεράντες με πέργολες, 
κήπος περιφραγμένος. 225.000€ 
Εκπτώσεις ή ευκολίες δεκτές. 
www.paroshomes.livadas.de Τηλ. 
6932285768

ΑθηΝΑ - ΑΜφιΑλη, πωλείται ο-
ροφοδιαμέρισμα 73τμ2 4ου ορόφου 
με θέα θάλασσα (γκαράζ και απο-
θήκη). Τηλ.: 6973879393, 

ΕλητΑΣ, μονοκατοικία 238τμ2, 
σε 2 επίπεδα, 4 κρεβατοκάμαρες, 
2 σαλόνια, 3 μπάνια, 2 σκεπα-
στές βεράντες, 200τμ2 βεράντες 
με πέργολες και μαρμαρόστρωτη 
ταράτσα 120τμ2 με κτιστά καθιστι-
κά, ανεμπόδιστη θέα του λιμανιού 
και ηλιοβασιλέματος. 620.000€ 
Εκπτώσεις ή ευκολίες δεκτές. 
www.paroshomes.livadas.de Τηλ. 
6932285768.

ΑΓΚΑιριΑ, οικία πρώτου ορό-
φου 52τμ2, πετρόκτιστη με την 
ποιο ωραία θέα του νησιού για 
απαιτητικούς. Μεγάλες βεράντες, 
πέργολες, κήπος, καλοριφέρ, 
διπλά τζάμια. 182.000 € Εκπτώ-
σεις ή ευκολίες δεκτές. www.
paroshomes.livadas.de Τηλ. 
6932285768. 

ΑθηΝΑ - ΠΑλΑιό φΑληρό, 
πωλείται διαμέρισμα 33τμ2 ισόγει-
ο. Τηλ.: 22840 53510, 6976080699.

ΑθηΝΑ – ΚόρυΔΑλλόΣ, πω-
λούνται διαμερίσματα καινούργια 
85τμ2, 80τμ2, 76τμ2 και 60τμ2 Επί-
σης σε ΝΕΑΠΟΛΗ & ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ, 

2 μαγαζιά 50τμ2 
Κατασκευαστική 
Εταιρία Αντι-
παριώτης. Τηλ.: 
210 5622980, 
6937394436

3,5 ΧλΜ ΑΠό 
Π Α ρ ό ι Κ ι Α , 
πωλείται βίλ-
λα διώροφη 
ημιτελής (στα 
τούβλα) οικό-
πεδο 1100τ.μ. 

εντός οικισμού, πανοραμική θέ-
α. Μεγάλος χώρος υποδοχής, 
4 υπνοδωμάτια, 3 μπάνια, wc, 
κουζίνα, βεράντες κλπ χώροι. 
Περίφραξη, βόθρος, 2 δεξαμενές 
σχεδόν έτοιμά. Τιμή λογική. Τηλ.: 
6984048498. 

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ & ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ                     

ΠΑρόιΚιΑ – ΠΑτόυΜΕΝόΣ, πω-
λείται οικόπεδο 4.800τ.μ. Κτίζει. 
Τιμή: 80.000€ Τηλ.: 6976818757. 

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

ΠΑρόιΚιΑ – ΔΑΣόΣ, πριν τον 
Αγ. Αρσένιο, πωλείται οικόπεδο 
7 στρέμματα, 712,44μέτρα. Άρτι-
ο, οικοδομήσιμο, 2.520χλμ από 
τη θάλασσα. Τηλ.: 6976139673, 
210 5445097 ή Κος Μαύρης, 
6977423575. 

λΕυΚΕΣ (Στό ΒυζΑΝτιΝό Δρό-
Μό), πωλείται οικόπεδο εντός 
σχεδίου 900m2 με 2 πηγάδια, 
νερό, φως, πολλά φρουτόδεντρα 
και παλιά κατοικία 35m2. Τηλ.: 
6932319774. 

θΑΨΑΝΑ, ορεινό κτήμα (15 λεπτά 
από Παροικιά) 15.604τμ2 με κα-
τοικιά, αποθήκες και παλαιό μύλο 
(ημιτελή). 220 ελιές και πολλά ο-
πωροφόρα. Ηλεκτροδοτείται με 
φωτοβολταϊκά. Επιπλωμένο. Θέα. 
Τιμή 165.000€. www.paroshomes.
livadas.de Τηλ. 6932285768

ΚΑΜΑρι - ΑΓΚΑιριΑΣ, αγρόκτη-
μα 8 περίπου στρ., σε ήσυχο μέρος, 
οικοδομήσιμο. Τιμή 120.000€ Ευ-
κολίες, ανταλλαγές, έκπτωση στα 
μετρητά. Τηλ. 6932285768

λιΒΑΔιΑ ΠΑρόιΚιΑΣ, πωλείται 
αγροτεμάχιο 8,4 στρεμμάτων με έ-
τοιμη άδεια οικοδομής για 310τμ2 
ενιαίο με τιμή: 240.000€ ή χωριστά 
δύο εξ αδιαιρέτου οικόπεδα 180 
και 130τμ2 με τιμή: 150.000€ και 
90.000€ αντίστοιχα, σε απόσταση 
500μ από την παραλία, με πηγά-
δι και 50 ρίζες ελιές. Τηλ.: 22840 
23793, 22840 24145, 6946025951.

ΚΑΜΑρι - ΑΓΚΑιριΑΣ, αγρό-
κτημα 4.150τμ2, σε ήσυχο μέρος, 
οικοδομήσιμο, μέσα στο πράσινο. 
Τιμή 85.000€ Ευκολίες, ανταλλα-
γές, έκπτωση στα μετρητά. Τηλ. 
6932285768

ΑΜΠΕλΑΣ, πωλείται οικόπεδο ε-
πικλινές 10 στρεμμάτων 100μ από 
παραλία με φανταστική θέα στη 
θάλασσα. Τηλ.: 6932346544. 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  - ΠΡΟΣΦΟΡΑ                

ΕλητΑΣ, ενοικιάζεται 3αρι, 
με αυτόνομη θέρμανση και air 
condition. Τηλ: 6977879949

ΠΑρόιΚιΑ – ΚΑΚΑΠΕτρΑ, ενοι-
κιάζονται 1 διαμέρισμα 80τ.μ. με 2 
υπνοδωμάτια, καθιστικό, τραπε-
ζαρία, κουζίνα και 1 γκαρσονιέρα 
30τ.μ. για όλο το χρόνο ή για σε-
ζόν. Τηλ.: 6945101769.

ΑλυΚη, ενοικιάζονται γκαρσονιέ-
ρες 35τ.μ. και δυάρι 50τ.μ. για όλο 
το χρόνο, 100μ. από την παραλία. 
Τηλ.: 6937436326.

ΑΜΠΕλΑΣ, ενοικιάζεται οικία αυ-
τόνομη 90τ.μ. με σαλόνι, κουζίνα 
ενιαία, 2 κρεβατοκάμαρες, μπάνιο 
και τζάκι. Επιπλωμένο ή μη. Τηλ.: 
6972092392. 

ΝΑόυΣΑ (Στό ΚΕΝτρό), δίπλα 
στο εστιατόριο «Μινώα», ενοικι-
άζεται 1 δυάρι 40τ.μ. και 1 τριάρι 
70τ.μ. με αυτόνομη θέρμανση και 
τα δύο. Τηλ.: 6947637853.

ΑΝτιΠΑρόΣ, ενοικιάζεται ισόγειο 
κατάστημα 130τ.μ, εν λειτουργιά, 
με άδεια λειτουργίας οπωροπα-
ντοπωλείου, κρεοπωλείου και 
πρατήριου άρτου. Τιμή ενοικί-
ου: 2.000€ συν αέρας. Στην τιμή 
συμπεριλαμβάνεται διαμέρισμα 
110τ.μ, 1ου ορόφου. MΕΣΙΤΙΚΟ 
ΚΑΛΙΜΠΕ, ΜΕΛΟΣ Μ.Α.Σ. Τηλ.: 
22840 61761.

ΝΑόυΣΑ, ενοικιάζεται σπίτι 
80τ.μ.2 με 2 υ/δ, 2 μπάνια, σαλό-
νι, κουζίνα, τραπεζαρία, αυτόνομη 
θέρμανση και ηλιακός. Τιμή: 370€. 
Τηλ.: 6940888364, 6951760112

ΑλυΚη, ενοικιάζεται για χρόνο, 
επιπλωμένο ισόγειο διαμέρισμα 
33τ.μ. 2 δωματίων, διαμπερές, 
50μ. από την παραλία. Τιμή: 170€. 
Τηλ.: 6980306053.

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

ΠΑρόιΚιΑ – ΠΑρΑλιΑ, ε-
νοικιάζεται χώρος για μπαρ ή 
καφετέρια με εξοπλισμό, σε όρο-
φο. Τηλ.: 22840 24666.

ΠΑρόιΚιΑ, ενοικιάζεται κα-
τάστημα με αντιπροσωπεία 
αυτοκινήτων. Τηλ.: 22840 25292.

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

ΝΑόυΣΑ – ΒόυΝΑλι, ενοικιάζε-
ται επιπλωμένο διαμέρισμα 40τ.μ. 
με θέα. Επίσης διαθέτει τζάκι, κα-
λοριφέρ και αυτόνομη θέρμανση. 
Τιμή: 290€ Τηλ.: 22840 51541.

ΑλυΚη, ενοικιάζονται 2 νεόκτι-
στες γκαρσονιέρες στον 1ο όροφο, 
50τ.μ. και στο ισόγειο, 40τ.μ. με 
κρεβατοκάμαρα, σαλόνι-κουζίνα, 
μπάνιο, μπαλκόνι, τζάκι και κε-
ντρική θέρμανση, μόλις 100 μέτρα 
από την κεντρική παραλία. Τηλ.: 
6932901931.

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

ΝΑόυΣΑ – ΠιΠΕρι, ενοικιάζεται 
ισόγειο 45τ.μ. Τηλ.: 6946378440, 
210 8950247.

ΕΠι τόυ ΚΕΝτριΚόυ Δρό-
Μόυ ΝΑόυΣΑΣ – υΣτΕρΝι, 
ενοικιάζονται καταστήματα. Τηλ.: 
6946275820.

ΚΕΝτριΚόΣ ΔρόΜόΣ ΑΓόρΑΣ 
- ΕΚΑτόΝτΑΠυλιΑΝηΣ ΠΑρόι-
ΚιΑΣ, ενοικιάζεται κατάστημα 
20τ.μ. Τηλ.: 6945120247, 22840 
25292, 22840 23830.

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

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

 ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ                   

όιΚόΝόΜόλόΓόΣ ΕΜΠΕιρόΣ, 
παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε 
μαθητές Δημοτικού και τα μαθή-
ματα επιλογής Γ’ Λυκείου Αρχές 
Οικονομικής θεωρίας (Α.ΟΘ) 
και Μάνατζμεντ (Α.Ο.Δ.Ε.).Τηλ: 
6979633553 & 6944848894.

ΜΑθηΜΑτΑ ιΣΠΑΝιΚώΝ για 
ενήλικες παραδίδονται από Ι-
σπανίδα καθηγήτρια. Τηλ.: 22840 
23957, 6936965304. 

ΚυριΑ ΑΠό ΒόυλΓΑριΑ, ομιλεί 
Ελληνικά, αναλαμβάνει φροντίδα 
ηλικιωμένων (εσωτερική). Τηλ.: 
6940634465. 

ΕΜΠΕιρόΣ ΚΑθηΓητηΣ / Μόυ-
ΣιΚόΣ, παραδίδει μαθήματα 
έγχορδων οργάνων (βιολί, μα-

ντολίνο μπουζούκι, μπαγλαμάς, 
τζουράς) Τηλ.: 6977748720. Κος 
Χρήστος. 

ΑτόΜό ΜΕ ΔιΠλώΜΑ ΑυτόΚι-
Νητόυ Γ’ ΚΑτηΓόριΑΣ, ζητά 
εργασία. Τηλ.: 6945120247, 22840 
25292, 22840 23830.

ιτΑλιΚΑ, καθηγήτρια κάτοχος 
επάρκειας της Ιταλικής γλώσσας, 
παραδίδει μαθήματα ιδιαίτερα, σε 
ενήλικες και παιδιά, ατομικά και 
ομαδικά. Προετοιμασία CELI 1 - 5, 
Diploma, Κρατικό πιστοποιητικό. 
Τηλ.: 6974365805.

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

 ΕΡΓΑΣΙΑ - ΖΗΤΗΣΗ                    

ΜΑΓΕιρΑΣ  Ή ΒόηθόΣ ΜΑΓΕι-
ρΑ ΑΠό ΣΧόλη, ζητείται για να 
εργαστεί σε εστιατόριο στην Νά-
ουσα Πάρου. Τηλ.: 22840 51721, 
6937423962. 

ΑΜΕΣΑ ΚΕρΔιΣτΕ 40€ - 135€ 
την ώρα. Ευκαιρία συνεργασί-
ας από το χώρο σας. Ελεύθερο 
ωράριο, άμεσο ξεκίνημα. Τηλ.: 
6943858058, 2117904490, site: 
www.cleverbusiness.gr 

η ΕτΑιριΑ ΕφΑρΜόΓΕΣ ό.Ε. 
ζητάει να προσλάβει βαφέα για 
να εργαστεί στο βαφείο της εται-
ρίας. Τηλ.: 6944412711. Κος Νίκος 
Κρητικός.

ΠόλυΕθΝιΚη ΕτΑιριΑ πρω-
τοπόρος στον τομέα διατροφής 
– ευεξίας, ζητά άμεσα άτομα ά-
νω των 23 ετών για στελέχωση 
τμημάτων μάρκετινγκ και διοικη-
τικής οργάνωσης. Δεν απαιτείται 
προϋπηρεσία. Επιθυμητή γνώση 
διαδικτύου. Παρέχεται εκπαίδευ-
ση, υψηλές αποδοχές, προοπτική 
καριέρας. Τηλ.: 6988954483, site: 
www.extraxrima.gr 

ΑτόΜΑ, ζητούνται για ανεξάρτητη 
συνεργασία. Δυνατότητα απασχό-
λησης από το σπίτι. Αποδοχές 
μέχρι 10.000€ μηνιαίως. Τηλ.: 
6981072375. 

ΠΕΠΕιρΑΜΕΝόΣ ΜηΧΑΝιΚόΣ, 
ζητείται για συνεργείο αυτοκινή-
των. Τηλ.: 22840 24245.

 ΔΙΑΦΟΡΑ                      

ΚΑιΝόυρΓιό ΨυΓΕιό,  1 κανα-
πές, 1 συρταριέρα, 2 μπουφέδες, 
6 καρέκλες και 1 σετ κρεβατο-
κάμαρας, όλα παλαιά κομμάτια, 
πωλούνται όλα 500€, τιμή ευκαι-
ρίας. Τηλ.: 6944641390, 22840 
55007. 

ΚΑφΕτΕριΑ Στη ΝΑόυΣΑ, 
πωλείται. Λειτουργεί χειμώνα – 
καλοκαίρι. Τηλ.: 6973745218. 

ΠΑριΑΝό ΣΠιτιΚό ΚρΑΣι ΚΑι Ε-
λΑιόλΑΔό (ποικιλία Κορονέικη) 
πωλείται, παραγωγή Πάρου 2010. 
Τηλ.: 22840 22627, 6944107132.

ΝτόΠιΕΣ ΓΑλόΠόυλΕΣ ΠΑρόυ 
πωλούνται. Τηλ.: 22840 91997.

4 ΚρΕΒΑτιΑ ΜόΝΑ ΜΕ Στρώ-
ΜΑτΑ, πωλούνται. Επίσης, 4 
κομοδίνα και 1 σιφονιέρα.  Τηλ.: 
22840 51866.

ΓιόρτιΝόι ΠρόόριΣΜόι : Βου-
δαπέστη, Μάλτα, Παρίσι, Πράγα 
και άλλοι. Αναλυτικά προγράμ-
ματα στο Τηλ.: 22840 24608 Kα. 
Χερουβείμ. Visit-Cyclades Travel 
Π. Λιβαδι.»

EΠιΧΕιρηΣη ΠΑιΔιΚώΝ ΕΝ-
ΔυΜΑτώΝ - ΒΑΠτιΣτιΚώΝ & 
ΕΚΚληΣιΑΣτιΚώΝ ΕιΔώΝ, πω-
λείται στην Παροικία Πάρου. Τηλ.: 
22840 22673, 6944167104.

ΕΠιΧΕιρηΣη ΒΑφΕΣ Κόυφώ-
ΜΑτώΝ - ΕΠιΠλώΝ, πωλείται 
σε χώρο 240m2 με μεγάλες δυ-
νατότητες. 2 καμπίνες βαφής, 
στεγνωτήριο, γραφείο, αποθήκη, 
w.c. και επαγγελματικό αυτοκίνη-
το. Τηλ.: 6938824516. 

ΣΚΑφόΣ πλαστικό, υδραίικο 
520 με εσωλέμβια μηχανή Νανι 
Diesel, 21 HP, πωλείται σε άριστη 
κατάσταση.  Τηλ.: 6977179561.

ΧΑριζόΝτΑι 2 ΚόυτΑΒιΑ 2 μη-
νών. Τηλ. 22840 22056 

ΕλΑιόλΑΔό ΝτόΠιό, πωλεί-
ται. Τιμή: 4,50€ το κιλό. Τηλ.: 
6974069312.

ΕΠιΧΕιρηΣη ΣτηΝ ΑλυΚη 
μπροστά στην παραλία, πουλάει 
το 50%, σε πολύ καλή τιμή. Τηλ.: 
6974888794.

ΜΑλτΕζ ΚόυτΑΒΑΚιΑ καθα-
ρόαιμα από γονείς εξωτερικού, 
πωλούνται. Τιμή προσιτή. Τηλ.: 
6983001085.

ΠώλΕιτΑι η ΕΠιΧΕιρηΣη - ΕΣ-
τιΑτόριό "το τσιπουράδικο" 
στο λιμάνι της Αντιπάρου, τηλ: 
6974038078.

ΣΚΑφόΣ ΚΑΜΠιΝΑτό, 
πωλείται, μήκος 8,40 με μη-
χανή 270 HP, VOLVO PENTA /
εργάτης-GPS-VHF-βυθόμετρο-
ραδιοκασετόφωνο. Τιμή: 8.000€. 
Δεκτός κάθε έλεγχος. Τηλ.: 
6974012006.

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

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

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

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

ΣυΓΚόλιτιΚη ΚΑιΝόυρΓιΑ, 
(ΞυλόυρΓιΚό 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
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Στις 31 Δεκεμβρίου,  
λίγο μετά το μεσημέρι θα 
ορκιστεί το νέο Δημοτικό 
Συμβούλιο Αντιπάρου από 
τον Μητροπολίτη Παρονα-
ξίας Καλλίνικο. Η διοίκη-
ση της νέας Δημοτικής αρ-
χής με Δήμαρχο τον Γιάννη 
Λεβεντάκη θα σχηματιστεί 
κατόπιν ψηφοφορίας από 
την οποία θα εκλεγούν: ο 
Αντιδήμαρχος, ο Πρόεδρος 
του Δημοτικού Συμβουλί-
ου, ο Αντιπρόεδρος και ο 
Γραμματέας. Τα ονόματα 
που ακούγονται για τη θέση 
αυτή, είναι του κ. Κώστα 
φαρούπου, της κ. Ελένης 
Βιάζη και λίτσας Βιάζη. 

Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι ο κ. Λεβεντάκης με βάση 
τον «Καλλικράτη» δικαιούται να ορίσει τον αντιδήμαρ-
χο, αλλά όπως δηλώνει στη ΦτΠ, θα προβεί στην ψη-
φοφορία, για να είναι συνεπής με την προεκλογική του 
δέσμευση απέναντι στους συνεργάτες του. Η μετεξέλι-
ξη της μικρής έως σήμερα κοινότητας σε Δήμο Αντιπά-
ρου είναι ένα πολύ δύσκολο και πολύπλοκο στοίχημα. 
Το μικρό μέγεθος του Δήμου, προσδιορίζει τις δυσκο-
λίες δημιουργίας του νέου Οργανισμού, προσδιορίζει 
τις δυσκολίες στελέχωσής του και επιβάλει συνερ-
γασίες με τους γειτονικούς ΟΤΑ για να καλυφθούν οι 
ανάγκες όσων εκ των υπηρεσιών δεν θα καλυφθούν 
από το νέο Δήμο Αντιπάρου. Το στοίχημα για τη νέα Δη-
μοτική αρχή, όπως είχε δηλώσει στη ΦτΠ, ο υπουργός 
Γιάννης Ραγκούσης, είναι να καταφέρει ο νέος Δήμος 
ν’ αποδείξει ότι μπορεί να λειτουργήσει αυτοτελώς.                                                                                                                                       
Στη συνέντευξή του πάντως, ο κ. Λεβεντάκης δηλώ-
νει έτοιμος ν’ αναλάβει καθήκοντα, έχει μελετήσει τον 
«Καλλικράτη», έχει παρακολουθήσει διάφορα σεμινά-
ρια και πιστεύει ότι όλα θα πάνε κατ’ ευχήν. 

Ένα άγχος με την εφαρμογή του «Καλλικράτη» 
το έχουν όλοι οι Δήμαρχοι. Πόσο προετοιμασμένος 
είσαστε εσείς;

Τον έχω μελετήσει έως το βαθμό που τον έχουν 
προχωρήσει οι Κυβερνώντες. Και το λέω αυτό, γιατί 
ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί. Αναμένονται Προεδρικά 
Διατάγματα και Υπουργικές Αποφάσεις που θα ρυθμί-
σουν τις λεπτομέρειες, αναμένεται επίσης, το πρόγραμ-
μα «Ελλάδα», που είναι το κύριο εργαλείο του «Καλλι-
κράτη», οπότε περιμένουμε τις εξελίξεις.

Για τη στελέχωση των υπηρεσιών, που είναι ένα 
σημαντικό κομμάτι λειτουργίας του νέου Δήμου, 
έχετε μεριμνήσει;

Ήδη πήραμε απόφαση στο Κοινοτικό Συμβούλιο για 
την αλλαγή του Οργανισμού από Κοινότητα σε Δήμο και 
προχωρήσαμε στην προετοιμασία του, δηλαδή ο νέος 
Οργανισμός να προβλέπει τις υπηρεσίες που θα δημι-
ουργηθούν. Έχουμε το χρονικό περιθώριο και πιστεύ-
ουμε ότι θα είμαστε έτοιμοι ν’ αντιμετωπίσουμε τη νέα 
πραγματικότητα. 

θα πρέπει να στελεχωθούν αυτές οι υπηρεσίες. 
Έχετε υπολογίσει  τι προσωπικό απαιτείται;

Όλα θα γίνουν στο χρόνο τους. Έως το τέλος Γενάρη 
θα πρέπει να γίνουν μετατάξεις. Έως τότε θα έχουμε 
εικόνα και θα ζητήσουμε τις ανάλογες προσλήψεις ή 
μετατάξεις.

θα πρέπει προφανώς ν’ αλλάξετε χώρο γιατί το 
κτίριο που στεγάζεται η Κοινότητα δεν επαρκεί. 
Έχετε κάποια σχέδια;

Έχουμε υπόψη μας δύο – τρία κτίρια στο νησί που 
θα μπορούσαν να καλύψουν τις ανάγκες του νέου Δή-
μου. Θα προχωρήσουμε σε εκδήλωση ενδιαφέροντος 
και εφόσον υπάρξουν προσφορές θα επιλέξουμε το 
κατάλληλο κτίριο για τη μεταστέγασή μας. Το κτίριο της 
Κοινότητας θα αξιοποιήσουμε για την αναβάθμιση του 
αγροτικού μας Ιατρείου.

Έχετε σκεφτεί συνεργασίες με άλλους ότΑ, όπως 
για παράδειγμα της Πάρου; 

Είναι νωρίς ακόμη. Μια πρώτη μόνο άτυπη επα-
φή με τον κ. Βλαχογιάννη και αυτό γιατί σκεφτόμαστε 
(έχουμε άλλωστε το δικαίωμα), να δημιουργήσουμε το 
δικό μας Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Θα πρέπει λοιπόν, 
να μας δοθούν τα χρήματα που μας αναλογούν από το 
Δ.Λ.Τ. της Πάρου. 

Πράγματι, θα πρέπει να βρείτε τρόπους εξοικο-
νόμησης πόρων, γιατί με την κρίση δεν θα είναι τόσο 
εύκολες οι κρατικές επιχορηγήσεις. τι έχετε σκε-
φτεί;

Θα ξεκινήσουμε με νοικοκύρεμα του Δήμου. Τι εν-
νοώ: Θα πληρώνεται κανονικά η ύδρευση και όχι όπως 
σήμερα που παραμένουν απλήρωτα εδώ και πέντε 
χρόνια τα τιμολόγια για το νερό. Θα πληρώνουν επί-
σης, όλοι οι επαγγελματίες, χωρίς εξαιρέσεις,  για τα 
«τραπεζάκια έξω», γιατί και εδώ υπάρχει πρόβλημα και 
ασφαλώς θα αξιοποιήσουμε την περιουσία του Δήμου, 
όπως το Σπήλαιο και το Δεσποτικό. Νοικοκύρεμα και 
προβολή του νησιού μας και των αξιοθέατων που δια-
θέτει, αλλά και των σημαντικών του μνημείων.

γ. λεβεντάκης: Όλα θα πάνε κατ’ ευχήν

Πρέπει να κερδίσει το στοίχημα!
Συγκρότηση Επιτροπής για: νησιωτική Πολιτική, 
ακτοπλοΐα, Θαλάσσιο τουρισμό 

Σε τρεις μήνες
θα …ξέρουμε

Επιτροπή υπό την υφυπουργό Ελπίδα τσουρή θα κα-
ταρτίσει σχέδιο για τη νησιωτική πολιτική και την ανάπτυ-
ξη του θαλάσσιου τουρισμού. Η προθεσμία που έλαβε για 
ολοκλήρωση του έργου της από το αρμόδιο υπουργείο είναι 
τρεις μήνες.

 Ειδικότερα, στο Υπουργείο Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νή-
σων & Αλιείας, συγκροτήθηκε επιτροπή η οποία θα εξε-
τάσει τον εξορθολογισμό του θεσμικού πλαισίου και του 
δικτύου γραμμών ανάθεσης Δημόσιας υπηρεσίας, τον επι-
χειρησιακό σχεδιασμό για τη νησιωτική πολιτική. Με από-
φαση της υφυπουργού, Ελπίδας Τσουρή, η επιτροπή θα ει-
σηγηθεί μέτρα για την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού.                                                                                            
Στην επιτροπή προεδρεύει η Υφυπουργός, με αναπληρωτή, 
το Γενικό Γραμματέα Αιγαίου & Νησιωτικής πολιτικής, Δη-
μήτρη Χαλκιώτη και συμμετέχουν άνθρωποι με εμπειρία και 
γνώσεις του συγκεκριμένου τομέα, τόσο από τον πανεπιστη-
μιακό, όσο και από τον επιχειρηματικό και ναυτιλιακό χώρο, 
αλλά και εκπρόσωποι των συναρμόδιων Υπουργών. Στόχος 
της επιτροπής είναι να τεθούν άμεσες πολιτικές προτεραιό-
τητες και να υπάρξουν στοχευμένες αποφάσεις, που θα αντι-
μετωπίζουν συνολικά τα προβλήματα.

Συγκεκριμένα, έργο της επιτροπής θα είναι: 1. Ο εξορθο-
λογισμός του θεσμικού πλαισίου και του δικτύου γραμμών 
ανάθεσης Δημόσιας υπηρεσίας.2.  κατάρτιση επιχειρησιακού 
σχεδίου για τη νησιωτική πολιτική, Μελέτη και εισήγηση μέ-
τρων για την ανάπτυξη του θαλάσσιου  τουρισμού. Το έργο 
της Επιτροπής θα ολοκληρωθεί το αργότερο μέσα σε τρεις 
(3) μήνες, με δυνατότητα παράτασης.

Καταβολή δώρων
και επιδομάτων

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού 
(ΟΑΕΔ) ανακοινώνει ότι:

1. Από 14-12-2010 καταβάλλονται στους επιδοτούμενους 
άνεργους τα δώρα Χριστουγέννων 2010 και προπληρώνονται 
τα επιδόματα ανεργίας που θα καταβάλλονταν κανονικά από 
14-12-2010 μέχρι και 02-01-2011. 2. Από 14-12-2010 προ-
πληρώνονται τα επιδόματα μακροχρονίως ανέργων που θα 
καταβάλλονται κανονικά μέχρι και 02-01-2011. 3. Από 14-
12-2010 καταβάλλονται τα δώρα Χριστουγέννων των δικαι-
ούχων της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας.

Στις περιπτώσεις των ανωτέρω παροχών 1 και 3 δεν 
απαιτείται η προσέλευση των δικαιούχων στις Υπηρεσίες του 
Οργανισμού, καθόσον οι πιστώσεις θα γίνουν από την Διεύ-
θυνση Μηχανογράφησης του Οργανισμού.

Ο έλεγχος της ταυτοπρόσωπης παρουσίας των ανέργων 
για την τακτική επιδότηση ανεργίας θα γίνει στην αμέσως 
επόμενη πληρωμή.

Η ΦτΠ απευθύνθηκε και στον επικε-
φαλής της Αντιπολίτευσης Ν. Μαριάνο, 
ο οποίος έχει μια διαφορετική, πιο ρε-
αλιστική ίσως άποψη για το νέο και μά-
λιστα «Καλλικρατικό» Δήμο Αντιπάρου. 
Τονίζει ότι θα πρέπει να υπάρξει χρηστή 
διοίκηση, διαφάνεια και οργάνωση του 
Δήμου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 
Παράλληλα, εκφράζεται δυσμενώς για 
τις φήμες που κυκλοφορούν έντονα στο 
νησί για μετεκλογική εξόφληση προε-
κλογικών «γραμματίων» και την ελπίδα 
ότι δεν αληθεύουν και θα διαψευστούν 
από τον Δήμαρχο. 

Έχετε μελετήσει τον «Καλλικρά-
τη». Πόσο εφαρμόσιμος εκτιμάτε ότι 
είναι στην Αντίπαρο; 

Το γενικό κείμενο του «Καλλικράτη» 
αυτή τη στιγμή δεν νομίζω να προβλέπει 
οργάνωση Δήμου στο μέγεθος της Αντι-
πάρου. Και αυτό πάντα ήταν το ερώτημά 
μας, το οποίο έχουμε θέσει επανειλημ-
μένα σε διάφορους επαΐοντες, σε διά-
φορες συναντήσεις, αλλά απάντηση δεν 
έχουμε πάρει. Το λέω αυτό, διότι το μέ-
γεθος της Αντιπάρου δεν επιτρέπει την 
οργάνωση ενός τυπικού Καλλικρατικού 
Δήμου. Δεν μπορούμε να κάνουμε ένα 
Δήμο «τέρας», αλλά ένα Δήμο ανάλο-
γο με τον πληθυσμό του νησιού. Αυτό 

σημαίνει ότι κάποιες υπηρεσίες δεν θα 
μπορεί ο Δήμος να τις προσφέρει στους 
Δημότες του και γι’ αυτό θα πρέπει να γί-
νουν κάποιες διαδημοτικές συνεργασίες 
ή κάποιες υπηρεσίες να προσφέρονται 
από την Περιφέρεια. Νομίζω ότι αυτό το 
ζήτημα θα λυθεί με προτάσεις που θα 
έρθουν ενδεχομένως από το αρμόδιο 
Υπουργείο. 

ώς αντιπολίτευση, πια είναι η γραμ-
μή που θ’ ακολουθήσετε;

Κατ’ αρχήν θέλω να δηλώσω, ότι θα 
είμαστε πολύ διαφορετικοί απ’ ότι ήταν 
η τελευταία αντιπολίτευση που βιώσαμε. 
Δηλαδή, θα επικροτούμε, θα ψηφίζουμε 
και θα υποστηρίζουμε οτιδήποτε είναι 
καλό για το κοινό συμφέρον των Αντιπα-
ριωτών, αλλά τονίζουμε, ότι η συμπολί-
τευση θα μας βρει απέναντί της εάν έχει 
να εξυπηρετήσει, αντί για το κοινό συμ-
φέρον, ατομικά μικροσυμφέροντα. 

Να πω επίσης, ότι ο κόσμος της Αντι-
πάρου θα έχει μια πλήρη ενημέρωση 
από εμάς. Θα βρισκόμαστε σε διαρκή 
επαφή μαζί του, μέσω των τοπικών εφη-
μερίδων, του blog του συνδυασμού μας, 
αλλά και με ανακοινώσεις και ασφαλώς, 
όποτε κρίνεται αναγκαίο, θα κάνουμε 
λαϊκές συνελεύσεις. Θα ενημερώνουμε 
τους πολίτες για το τι συμβαίνει στο νησί, 

πια είναι τα θέματα, τα 
προβλήματα και οι θέσεις 
μας επ’ αυτών. 

Είστε αισιόδοξος για 
το νέο ξεκίνημα;

Αυτό θα το δούμε στην 
πορεία. Ακούγονται όμως 
διάφορα, που αν αληθεύ-
ουν, δεν προμηνύουν καλή 
πορεία. Για παράδειγμα, το 
κτίριο που όντως χρειάζε-
ται ο Δήμος για να μπο-
ρέσει να προσφέρει κα-
λύτερες υπηρεσίες στους 
δημότες, πιστεύω ότι είναι 
μια αρκετά δύσκολη άσκη-
ση. Θα πρέπει να ληφθεί 
υπόψη η νέα οργάνωση του Δήμου-που 
προς το παρόν δεν υπάρχει-κυρίως σε 
ότι αφορά ανθρώπινο δυναμικό, να ορι-
στεί το μέγεθος του καινούριου κτιρίου 
και στη συνέχεια να γίνει πρόσκληση εν-
διαφέροντος. Θα πρέπει όμως προηγου-
μένως να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε 
με το υπάρχον κτίριο όπου στεγάζεται η 
Κοινότητα. Ίσως αν γίνει επέκταση, ένας 
ακόμη όροφος και απομάκρυνση του 
ιατρείου, να εξυπηρετήσει τις ανάγκες. 
Επίσης,  πρέπει να εξεταστεί το υπάρχον 
σχέδιο Κοινοτικού καταστήματος που 
εκπονήθηκε ήδη στην τοποθεσία Γαλα-
νταριά. 

Δυστυχώς όμως, ακούμε διάφορες 
φήμες που τελευταία πληθαίνουν και 
ακούγονται από υπεύθυνα χείλη, ότι 

ήδη υπάρχει συμφωνία 
για συγκεκριμένο κτίριο 
και μάλιστα έχει καθορι-
στεί και η τιμή μίσθωσης. 
Αυτό το θεωρούμε απα-
ράδεκτο. Πιστεύουμε ότι 
ο κ. Λεβεντάκης εξοφλεί 
προεκλογικά γραμμάτια. 
Είναι μια προειλημμένη 
απόφαση-εάν αληθεύει-  
και περιμένουμε με ελπί-
δα ότι θα διαψευστεί από 
τον Δήμαρχο. Ίσως το 
συγκεκριμένο κτίριο να 
είναι κατάλληλο. Όμως 
δεν έχει ακόμη κριθεί,  

δεν γνωρίζουμε αν πληρεί τις προδια-
γραφές. Το μεμπτό είναι ότι έχει ληφθεί 
η απόφαση, έγινε συμφωνία δηλαδή, 
κατά την προεκλογική περίοδο. Και αν 
όντως είναι έτσι, τότε δεν ξέρουμε τι μας 
περιμένει. Πόσες συμφωνίες δηλαδή 
έγιναν προεκλογικά για οτιδήποτε, που 
τώρα θα πρέπει να εξοφληθούν και αν 
αυτές είναι προς το συμφέρον του λαού 
της Αντιπάρου; Είναι ένα κακό παράδειγ-
μα διαχείρισης, σ’ ένα περιβάλλον που 
είναι γεμάτο προκλήσεις και ειδικά σε 
σχέση με το πλαίσιο που θέτει ο «Καλλι-
κράτης». Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί 
στη διαχείριση του Δήμου. Ελπίζω όσα 
ακούγονται, να είναι απλώς φήμες και να 
διαψευστούν από τον Δήμαρχο. 

ν. Μαριάνος: Χρηστή διοίκηση και οργάνωση για να πετύχουμε

Συνεχής επαφή με τον κόσμο
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με το φακό
 της 

• Αρχίλοχος, Σκό-
πας Πάριος, Μαντώ 
Μαυρογένους, σύμ-
φωνα με ασφαλείς 
πληροφορίες σίγουρα 
δεν εμπεριέχονται στη 
λίστα των «παράνομων» 
μεταδημοτεύσεων, που 
μετά από ένσταση της 
Πάρος ΑΞΙΑ εκδικάζεται 
σήμερα.

• Μας ρωτούν και εμείς δεν έχουμε τα στοιχεία και δεν 
μπορούμε να τους απαντήσουμε στα ερωτήματα: Ο Βλαχογιάν-
νης σχεδίαζε να είναι υποψήφιος δήμαρχος από το 2007 και 
οργάνωσε την «άλωση» του Δήμου με τις «παράνομες» μετα-
δημοτεύσεις;

Από εκείνη την περίοδο τα είχαν προγραμματίσει όλα ο τότε 
Δήμαρχος Ραγκούσης και ο μετέπειτα Δήμαρχος Βλαχογιάννης; 

Και εδώ ρωτάμε εμείς. Δηλαδή γνώριζε ο Ραγκούσης από 
τότε, ότι θα γινόταν εκπρόσωπος Τύπου και αργότερα υπουργός; 
Γνώριζε ο Βλαχογιάννης ότι ο Ραγκούσης θα έφευγε και θα γι-
νόταν Δήμαρχος; 

Είναι αυτονόητο ότι τίποτα απ’ όλα αυτά δεν ισχύει. Το μόνο 
που αναδεικνύεται είναι η εξυπνάδα, λέμε τώρα, των ανθρώπων 
της Πάρος ΑΞΙΑ που κατάλαβαν όλα αυτά τα σχέδια (εύγε), γι’ 
αυτό και ζήτησαν από τον Δήμο τους φακέλους των μεταδη-

μοτεύσεων για όλη την τετραετία. Όχι παίζουμε… Έχουνε μύτη 
αυτοί! 

• Ήρθε η ώρα ένα- ένα τα θέματα που τεχνηέντως τέθη-
καν και προκάλεσαν ένταση προεκλογικά και μετεκλογικά, 
να ξεκαθαριστούν και να πάει «κάθε κατεργάρης στον πάγκο 
του», όπως λέει ο σοφός λαός. Σήμερα Παρασκευή, που εκδι-
κάζονται η ένσταση και η αντένσταση των δύο συνδυασμών, θα 
ξεκαθαρίσει το τοπίο των άκυρων – έγκυρων ψηφοδελτίων και 
των μεταδημοτεύσεων και έτσι το σύνθημα της παράταξης που 
έχασε τις εκλογές «εμπρός στο δρόμο που χάραξε ο λεβεντά-
κης» (ο οποίος παρεμπιπτόντως είχε και στοιχεία και απόφαση 
Ελεγκτών για παράνομες μεταδημοτεύσεις), θα περάσει στην 
ιστορία σαν μια κακή διχαστική προσπάθεια ορισμένων θερμο-
κέφαλων...

• Πολύ συζήτηση έγινε προεκλογικά για το ποιος ευ-
θύνεται που δεν πετάει το υγειονομικό αεροσκάφος από τη 
στιγμή που με τον «Καλλικράτη» λύθηκε το πρόβλημα χρηματο-
δότησής του από το Δήμο.

Η αλήθεια ειπώθηκε προχτές στη συνεδρίαση του Βελέ-
ντζειου όταν ο κ. Ακάλεστος απάντησε σε έγγραφη ερώτηση του 
Δημάρχου, ο οποίος απουσίαζε στην Αθήνα, για το τι γίνεται με 
το συγκεκριμένο ζήτημα. 

Απάντησε λοιπόν, ότι από τη στιγμή που τακτοποιήθηκε το 
οικονομικό, το αεροσκάφος έπρεπε να πετάξει τον Αύγουστο 
για Γερμανία όπου θα γινόταν ο ετήσιος έλεγχος, εν τω μεταξύ 

θα ερχόταν και ο δεύτερος πιλότος που απαιτείται και το αερο-
σκάφος θα ξεκινούσε και πάλι τις αεροδιακομιδές. Όμως, ένα 
σοβαρό ατύχημα «καθήλωσε» τον κ. Ακάλεστο και το πρόγραμ-
μα αναβλήθηκε. Με άδεια γιατρού λοιπόν, έως τις 31/12/2010 
ο κ. Ακάλεστος δεν επιτρέπεται να πιλοτάρει. Από την 1/1/2011 
όμως, όλα θα προχωρήσουν με βάση το πρόγραμμα που υπάρ-
χει και περίπου το Φεβρουάριο, το αεροσκάφος θα ξεκινήσει το 
Θεάρεστο έργο του. 

Όλα τα άλλα, για τον «κακό» Βλαχογιάννη που δεν έκανε 
τίποτα για να πετάξει το αεροσκάφος, ήταν απλά, φτηνές προε-
κλογικές κουβέντες…

• Συμμεριζόμαστε την αισιοδοξία του νέου Δημάρ-
χου Αντιπάρου, όμως γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά ότι σε 
κάθε «πείραμα» υπάρχουν κίνδυνοι και χρειάζεται προσο-
χή και προσπάθεια από πολλούς για να πετύχει. Ωστόσο, δύο 
πράγματα μας προβληματίζουν από τις δύο συνεντεύξεις που 
παρουσιάζουμε. Είναι εφικτό, αλλά και πρώτη προτεραιότητα η 
δημιουργία Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αντιπάρου;

Το δεύτερο θέμα είναι η καταγγελία του επικεφαλής της 
αντιπολίτευσης, ότι γίνονται συζητήσεις για εξόφληση... "προ-
εκλογικών επιταγών"!

Ελπίζουμε να δοθούν απαντήσεις από υπεύθυνα χείλη στη 
μικρή Αντίπαρο, γιατί όπως είπε ο Υπουργός Ραγκούσης, το 
πείραμα της αυτονομίας θα κριθεί από την πορεία των τριάμι-
σι χρόνων λειτουργίας του Δήμου. Στο χέρι τους είναι λοιπόν, ο 
Δήμος να πάει καλά και να παραμείνει αυτόνομη η Αντίπαρος.   

Πέτυχε και φέτος το Παζάρι 

Η κακοκαιρία δεν κατάφερε ν’ αποτρέψει το Χριστουγεν-

νιάτικο παζάρι του Αρχιλόχου. Όλα πήγαν κατ’ ευχήν, αφού 

παρά τα δέκα και πλέον μποφόρ, υπήρχε μεγάλη προσέλευση.                                                                                                                           

Ευχάριστες, κυρίως για τα παιδιά, ήσαν οι εκδηλώσεις. Ένα πα-

ραμύθι τους διάβασε η κ. Γεωργία Κατσαρά, ενώ παιδιά από το 

θεατρικό εργαστήρι του Αρχιλόχου το παρουσίαζαν με παντομίμα 

υπό τις οδηγίες του Γ. Γεμελιάρη και μουσική υπόκρουση από την 

Αφροδίτη Μπαζάκα. Την Κυριακή μετά το άναμμα του δέντρου 

στην πλατεία της Εκατονταπυλιανής, η μπάντα του Δήμου, όπως 

και η χορωδία έπαιξαν και τραγούδησαν Χριστουγεν-

νιάτικα τραγούδια και κάλαντα.  


