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Έτος Ίδρυσης 1945

Επικαιρότητα
Μετ΄ εμποδίων η λειτουργία 

του Κέντρου Υγείας, λένε 
οι συνδικαλιστές

Τις ελλείψεις στο Κέντρο Υγείας Πάρου, επισημαί-
νουν οι συνδικαλιστές του Τομέα Υγείας Ν. Κυκλάδων, 
σε ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό, σε διοικητικό, 
αλλά και στα πληρώματα των ασθενοφόρων. Τονίζουν 
ότι θα πρέπει να γίνει επέκταση ή νέο Κέντρο Υγείας, 
ώστε να καλυφθούν όλες οι ανάγκες. Πιστεύουν όμως, 
πως για να επιτευχθούν όλα αυτά, θα πρέπει να γίνει αλ-
λαγή των Οργανισμών των Κέντρων Υγείας.

σελ. 7
Αντιδράσεις Εμπορικού Συλλόγου 

για το πολεοδομικό
«Σώστε το νησί από τους …πολεοδόμους», είναι 

η φράση που χρησιμοποιεί ο Εμπορικός Σύλλογος 
Πάρου – Αντιπάρου για να καταδείξει το προβλη-
ματικό, όπως επισημαίνει, Σχέδιο, το οποίο, είναι 
«αντιαναπτυξιακό και αντιπαραγωγικό».  
    σελ. 5

Πολιτισμός
Συναυλίες ΕΝ ΠΛΩ 

σε Νάουσα και Παροικιά
ΠΟΠ και ΡΟΚ της δεκαετίας του ΄60 απόλαυ-

σαν οι Παριανοί από το συγκρότημα ΕΝ ΠΛΩ. 
Βραδιά τρυφερή, γεμάτη νοσταλγία από ακούσματα 
μιας εποχής που δεν ξαναγυρίζει, μπορεί όμως να ξα-
ναζωντανέψει…

σελ. 6

Αθλητισμός
Αγώνες με ενδιαφέρον...

Στον τελικό ο Νηρέας με αντίπαλο τον Α.Ο. Μυ-
κόνου. Ο αγώνας θα γίνει στις 20 Μαρτίου.

Ένα ακόμη σημαντικό παιχνίδι της 1ης κατηγο-
ρίας Κυκλάδων μεταξύ των ομάδων, Α.Ο. Πάρου – 
Α.Ο Καρτεράδος Σαντορίνης στο Δημοτικό στάδιο 
Παροικιάς, σήμερα 19 Μαρτίου, το απόγευμα.

Αθλητές του ΝΟΠ στην Ιταλία σε διεθνείς αγώ-
νες. Επιλέχθηκαν, λόγω υψηλών πανελληνίων επι-
δόσεων. 

σελ. 10 -11

Μεγαλύτερης χωρητικότητας πλοία για Πάρο εν όψει Καλοκαιριού 

Προ των πυλών είναι η θερινή σαιζόν, 
ήδη όμως τριήμερα και Σαββατοκύ-
ριακα τα πλοία της γραμμής έρχονται 
στην Πάρο με αυξημένη πληρότητα, 
ενδεικτικό του τι αναμένεται να επακο-
λουθήσει το καλοκαίρι. 

Τα δρομολόγια ασφαλώς θα είναι 
πολύ περισσότερα, όπως κάθε χρόνο, 
ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες. Ωστό-
σο, δεν αναμένονται ιδιαίτερες μετα-

βολές σε σχέση με την περσινή σαιζόν, 
όπως υποστηρίζουν όμως οι τουριστι-
κοί πράκτορες, θα υπάρχει μεγαλύτερη 
χωρητικότητα και σε επιβάτες και σε 
οχήματα, καθώς δρομολογούνται με-
γάλα πλοία στη γραμμή. 

Η εξέλιξη αυτή, μπορεί να συμβάλει 
και στην επίλυση – σε σημαντικό βαθ-
μό- του προβλήματος με τα φορτηγά 
που μεταφέρουν ευπαθή ή άλλα προϊό-

ντα στην Πάρο και τα άλλα Κυκλαδικά 
νησιά.

Ως εδώ τα ευχάριστα. Το δυσάρεστο 
είναι ότι αυξάνεται η τιμή των εισιτηρί-
ων κατά 5%  από την 1η Απριλίου.

 Ήδη ανακοίνωσε αυξήσεις η Blue 
Star, αναμένονται όμως αυξήσεις και 
από τις άλλες εταιρίες, οι οποίες αποδί-
δονται στη σημαντική αύξηση διεθνώς, 
της τιμής του πετρελαίου.

Πολύ σοβαρό ζήτημα είναι ότι οι άλ-
λες εταιρίες, εκτός της Blue Star, δεν 
άνοιξαν ακόμη τα λεγόμενα «πλά-
να»,  δηλαδή δεν έδωσαν τo ετήσιο 
πρόγραμμα δρομολογίων τους, ως 
όφειλαν. Είναι ένα ζήτημα που έχει 
τεθεί στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυ-
τιλίας από τον HATTA, καθώς δημι-
ουργείται πρόβλημα στα τουριστικά 
πρακτορεία, στην Ελλάδα και το εξω-
τερικό, γιατί δεν μπορούν να κάνουν 
κρατήσεις εισιτηρίων, εφόσον δεν εμ-
φανίζονται τα δρομολόγια. 

Από το 1995 το 2ο Δημοτικό σχολείο Πα-
ροικιάς λειτουργεί εν μέσω διαφόρων προ-
βλημάτων, που μπλοκάρουν την εκπαιδευτι-
κή διαδικασία. 

Τα δύο βασικότερα προβλήματα, είναι η 
έλλειψη αιθουσών και ο αύλειος χώρος, που 
μετατρέπεται σε λίμνη με την πρώτη βροχή.

Το κτιριακό αντιμετωπίστηκε προσωρινά, 
με αίθουσες προκάτ που τοποθετήθηκαν στο 
προαύλιο το καλοκαίρι του 2003 για να στε-

γάσουν 60 μαθητές.
Όμως, ουδέν μονιμότερο του προσωρινού. 

Οι αίθουσες αυτές, που έχουν «ζωή» μόνο 
πέντε χρόνια, εξακολουθούν να φιλοξενούν 
τους μαθητές, στους οποίους, λόγω της φθο-
ράς, προκαλούνται διάφορα προβλήματα. 

Όσα παιδιά κάνουν μάθημα στις αίθουσες 
προκάτ, παρουσιάζουν κατά καιρούς ανα-
πνευστικά προβλήματα , αλλά και αλλεργίες.

Η Φωνή ήταν παντού
Το διαφημιστικό μήνυμα που προα-

νήγγειλε την επανέκδοση της Φωνής 
της Πάρου έλεγε: «Η Πάρος ξαναβρί-
σκει τη Φωνή της».

Αυτός ήταν και ο πρώτος  στόχος και 
γι’ αυτό τυπώθηκαν  και διανεμήθηκαν 
4.800 φύλλα.

Η Φωνή ήταν παντού.
Από 50 σημεία στην Πάρο και Αντί-

παρο θα διανέμεται κάθε Τετάρτη πρωί 
η εφημερίδα μας. Με αυτό τον τρόπο 
σε κάθε χωριό θα μπορείτε να βρίσκετε 
τη Φωνή της Πάρου. 

Η ΦΩΝΗ ΜΑ Σ

Λίμνη ο αύλειος χώρος όταν βρέχει

Αυξήσεις και  κ λ εισ τά «πλ άνα» 

Συνέχεια στη σελ. 3η 

Ρεπορτάζ σελ. 5

Έντονο το κτιριακό πρόβλημα στο 2ο Δημοτικό σχολείο Παροικιάς

Σελ. 2
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Το χειμώνα στις αίθουσες αυτές επικρατεί 
ψύχος, ενώ από τον Απρίλιο και μετά η ζέστη 
είναι εντονότερη από ότι στο υπόλοιπο κτί-
ριο. Η χρήση του κλιματιστικού δεν αποτελεί 
λύση, αφού κατά τη λειτουργία του δημιουρ-
γείται θόρυβος, που ενοχλεί μαθητές και εκ-
παιδευτικούς.

Τα πράγματα δεν είναι καλύτερα στο προ-
αύλιο του σχολείου. Οι δυνατές βροχές μετα-
τρέπουν τον αυλόγυρο σε μία μεγάλη λίμνη, 
με αποτέλεσμα οι μαθητές να μην έχουν πρό-
σβαση σ΄ αυτόν τις ώρες των διαλλειμάτων.

Στον τοίχο που βρίσκεται στη δεξιά πλευ-
ρά του σχολείου έχουν ανοιχτεί μεγάλες τρύ-
πες, προφανώς για να φεύγουν τα νερά, όμως 
αυτό δεν λύνει το πρόβλημα. 

Δραστηριοποίηση γονέων
Σε συνεργασία με τους δασκάλους, ο Σύλ-

λογος Γονέων και Κηδεμόνων απέστειλε στις 
8/2/08, έγγραφο προς το Υπουργείο Παιδεί-

ας, αλλά και σε όλους τους αρμόδιους φορείς, 
με το οποίο επισημαίνει τα προβλήματα και 
τις ελλείψεις και υποβάλει τα αιτήματά του.

Γονείς και δάσκαλοι τονίζουν την ανάγκη 
αντικατάστασης των παλαιών προκατασκευ-
ασμένων αιθουσών. 

Την ανάγκη προσθήκης αιθουσών διδα-
σκαλίας, βιβλιοθηκών, εργαστηρίων, αιθου-
σών πολλαπλών χρήσεων – γυμναστηρίων.

Την ανάγκη αποστραγγιστικού έργου στον 
αύλειο χώρο και επίστρωση κατάλληλου υλι-
κού προκειμένου να πραγματοποιούνται 
αθλητικές δραστηριότητες.

Τα παιδιά σήμερα στο 2ο δημοτικό σχολείο 
είναι 218 και κάθε χρόνο αυξάνονται. 

Στο έγγραφο αναφέρεται, πως λόγω της 

αύξησης του μαθητικού πληθυσμού, «αποτε-
λεί άμεση και επιτακτική ανάγκη, η στέγαση 
των μαθητών, σε νέες μόνιμες αίθουσες ή ένα 
νέο σχολείο σύμφωνα με τους διεθνείς κανο-
νισμούς υγιεινής και ασφάλειας». 

Στη Φωνή της Πάρου, ο Δ/ντής του σχο-
λείου, κ. Μ. Χασομέρης, αναφέρθηκε στα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερι-
νά δάσκαλοι και μαθητές, τόνισε την ανάγκη 
για ειδική τάξη ένταξης, αλλά και την ανάγκη 
φύλαξης του σχολείου, καθώς, όπως είπε, 
ξένα προς το σχολείο άτομα, μπαίνουν στο 
χώρο και προκαλούν πολλές υλικές ζημιές. 
Το αποτέλεσμα είναι, τα χρήματα που έχει το 
σχολείο για την κάλυψη εκπαιδευτικών ανα-
γκών, να τα ξοδεύει για την αποκατάσταση 
των ζημιών.

Λύση ανάγκης
Το πρόβλημα ωστόσο με την ανέγερση 

νέων αιθουσών έγκειται στην άδεια, λόγω 
του Πολεοδομικού που δεν έχει ακόμη επι-
λυθεί.

Ως λύση ανάγκης λοιπόν, ζητείται ακίνητο 
ώστε να καλυφθούν προσωρινά και πάλι οι 
ανάγκες.

Ήδη, το Επαρχείο Πάρου προκήρυξε φα-
νερή και προφορική μειοδοτική δημοπρασία 
για τη μίσθωση ακινήτου 3 αιθουσών, στην 
Παροικιά, κοντά στο 2ο Δημοτικό σχολείο. 

Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι για 12 
χρόνια. Οι προσφορές για την εκδήλωση 
ενδιαφέροντος θα γίνονται δεκτές στο Επαρ-
χείο έως τις 31 Μαρτίου.
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Η βιώσιμη, οικο-
νομική ανάπτυξη των 
νησιωτικών περιοχών, 
περνάει μέσα από το 
Σύνταγμα. Είναι ευ-
καιρία, στη νέα ανα-
θεώρηση να υπάρξει 
μέριμνα, ώστε όταν 
παίρνονται αποφά-
σεις, να λαμβάνονται 
υπ’ όψη οι ιδιαίτερες συνθήκες των νησιών. 

Πρόκειται για ένα πάγιο αίτημα των νη-
σιωτών, το οποίο υιοθετεί και προωθεί ο 
βουλευτής του νομού Κυκλάδων, Ιωάννης 
Βρούτσης.  

Συγκεκριμένα ο βουλευτής, απέστειλε 
επιστολή προς την Πρόεδρο της Επιτροπής 
Αναθεώρησης του Συντάγματος κ.Αννα Ψα-
ρούδα-Μπενάκη, καθώς επίσης και την πρό-
τασή του για την αναθεώρηση του άρθρου 
101.

Στην επιστολή επισημαίνεται: «Με την 
αναθεώρηση του Συντάγματος, είναι μια 

σημαντική ευκαιρία, το πάγιο αίτημα των 
νησιωτών  να γίνει πραγματικότητα με την 
προσθήκη της ερμηνευτικής δήλωσης ως 
κύριο άρθρο, ώστε  η κεντρική διοίκηση και 
ο κοινός νομοθέτης να εντάξουν τη νησιω-
τικότητα στον πυρήνα των αποφάσεών τους 
καθιερώνοντας ειδική μέριμνα για τη βιώσι-
μη οικονομική  ανάπτυξή τους. 

»Σας καταθέτω την τροποποίηση του 
άρθρου 101 και την προσθήκη της παρα-
γράφου 4, που εμπεριέχει την ερμηνευτική 
δήλωση». 

Ο κ. Βρούτσης, απευθύνεται και στους 
συναδέλφους του, κυρίως στους νησιώτες 
βουλευτές και ζητεί να ταχθούν υπέρ αυτού 
του αιτήματος. 

Πρόταση τροποποίησης άρθρου 
101 του Συντάγματος 

Στο άρθρο 101 του Συντάγματος προστί-
θεται 4η παράγραφος έχουσα ως εξής:

« Ο κοινός νομοθέτης και η διοίκηση 
όταν δρουν κανονιστικά  έχουν υποχρέωση 

να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες συνθή-
κες των νησιωτικών περιοχών.»

Μετά την προσθήκη της  4ης παραγρά-
φου, το άρθρο 101 του Συντάγματος δια-
μορφώνεται  ως εξής:

Άρθρο 101
1. Η διοίκηση του Κράτους οργανώνεται 

σύμφωνα με το αποκεντρωτικό σύστημα.
2. Η διοικητική διαίρεση της Χώρας δια-

μορφώνεται με βάση τις γεωοικονομικές, κοι-
νωνικές και συγκοινωνιακές συνθήκες.

3. Τα περιφερειακά όργανα του Κράτους 
έχουν γενική αποφασιστική αρμοδιότητα 
για τις υποθέσεις της περιφέρειάς τους. Τα 
κεντρικά όργανα του Κράτους ,εκτός από 
ειδικές αρμοδιότητες, έχουν τη γενική κα-
τεύθυνση, το συντονισμό και τον έλεγχο νο-
μιμότητας των πράξεων των περιφερειακών 
οργάνων, όπως ο νόμος ορίζει.

4. Ο κοινός νομοθέτης και η διοίκηση 
όταν δρουν κανονιστικά έχουν υποχρέωση 
να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες συνθή-
κες των νησιωτικών περιοχών.
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Ιδρυτής:       Φραγκίσκος Γαϊτάνος
Ιδιοκτήτης – Εκδότης – Διευθυντής: 

Ν. Ραγκούσης – Λαουτάρης
Αρχισυντάκτρια: Μαρία Δουλγέρη
Επιμέλεια ύλης: Μαρία Δουλγέρη – 

Δημήτρης Μερεμέτης - π. Στυλιανός Μπιζάς
Διαφημίσεις: Μαρια Λακταρίδου, κιν.: 694 7206950 

Τηλ.: 22840 53555 – FAX 22840 53055
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Ενόψει αναθεώρησης μέριμνα για τη νησιωτικότητα
Το πάγιο αίτημα των νησιωτών προωθεί ο Γ. Βρούτσης

Παράπονα εκφράστη-
καν από ορισμένους πο-
λίτες, για το ζήτημα το-
ποθέτησης φωτιστικών 
σωμάτων, που έχουν να 
κάνουν με καθυστερή-
σεις στην έγκριση των 
αιτήσεών τους ή με αγνό-
ησή τους… Μάλιστα 
πολίτης κατήγγειλε σε δημοτικό Συμβούλιο 
ότι ακόμη περιμένει να …φωτιστεί, τη στιγ-
μή που σε σπίτι υψηλά ιστάμενου προσώπου 
έχουν τοποθετηθεί έξι κολώνες της ΔΕΗ. 

Με αφορμή τα παράπονα και τις καταγ-

γελίες των πολιτών, ο Δημοτικός Σύμβου-
λος της μειοψηφίας, κ. Λούης Κοντός στη 
συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 20 Φεβρουαρίου, 
πρότεινε να επανεξεταστούν όλες οι αιτήσεις. 
Πρόταση που απορρίφθηκε από τους δη-
μοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας, με 
το επιχείρημα, όπως αναφέρει ο κ. Κοντός, 
«ότι οι αιτήσεις έχουν ήδη ελεγχθεί από τον 
τεχνικό της ΔΕΗ και από την υπεύθυνη του 
Δημοτικού Συμβουλίου ή τον πρόεδρο του 
αντίστοιχου δημοτικού διαμερίσματος».

Το επιχείρημα όμως κατέρρευσε, από την απα-
ντητική επιστολή της ΔΕΗ στο αίτημα του κ. 
Κοντού, κατά πόσο έχουν ελεγχθεί οι αιτήσεις.

Στην απάντηση της ΔΕΗ προς το δημο-
τικό σύμβουλο, αναφέρεται: «Σε απάντηση 
της αίτησής, σας γνωρίζουμε ότι μέχρι σήμε-
ρα δεν έχουμε παραλάβει αίτημα για τοποθε-
τήσεις φωτιστικών σωμάτων που εγκρίθηκαν 
στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
την 20/02/2008».

Κατόπιν όλων αυτών και εκτιμώντας 
ότι «οι δημοτικοί σύμβουλοι της πλειο-
ψηφίας στην απόφασή τους έλαβαν υπ’ 
όψη τους παραπλανητικά στοιχεία», ο κ. 
Κοντός ζητεί την ανάκληση της απόφα-
σης και επανεξέτασή της σε επόμενη συ-
νεδρίαση του Δ.Σ.  

Επανεξέταση του θέματος των αιτήσεων για το φωτισμό σε επόμενο Δ.Σ. ζητεί ο Λ. Κοντός

Για να μην αδικούνται οι πολίτες

Παραγωγή, εκτύπωση:
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Την                               θα  βρεΙΤε:

Στην Παροικία: Σημεία διανομής εφημερίδων: 
Καραγιώργος Αθανάσιος (περιφερειακός), 
Μπιζά Ελένη (Εκατονταπυλιανή), Ρούσσος Νι-
κόλαος (Βίντζι), Σ/Μ Ατλάντικ, Σ/Μ Πρίμο, 
Σ/Μ Σιρόκο, Αρτοποιεία: Αλιπράντη, Αρτόπο-
λις, Δίον, Φούρνος Ραγκούση, Κάβα Τάσσος, 
Πρακτορείο ταξιδιών Πώλος Τουρς, εταιρείες 
ταχυμεταφορών Γενική, ACS, Avant Travel.
Άγιοι Απόστολοι: Σ/Μ Dia , Τυπογραφείο, 
Φούρνος  Ραγκούση
Νάουσα: Σημεία διανομής εφημερίδων: 
Ρούσσου Λουκία , Σαραντινού Μαργαρίτα, 
Π. Σκαλιστή, Σ/Μ Ευρωαγορά,  Κατσίμπα-
ρος, Σπυριδούλα. Αρτοποιεία: Μαργαρίτη, 
Μπατίστα, Τσουνάκη, Smart computers 
Φίλιππος Σκιαδάς.
Υστέρνι: Ξυλόφουρνος
Πρόδρομος: Αρτοποιείο η Παράδοση
Μάρμαρα: Φούρνος Χ. Ζουμή, Σ/Μ Χρι-
στόφορος, Α/Β Τσιγώνια Αργυρώ.
Μάρπησσα: βιβλιοπωλείο ΚΑΛΗΜΕΡΑ, 
Ζαχαροπλαστείο Νικήτας, 
Σ/Μ  5 Μαρινόπουλος 
Λογαράς:  Σ/Μ  Μελανίτης
Δρυός: Σ/Μ  Ανουσάκης, μινι Μάρκετ 
Στέλιος 
Άσπρο χωριό: Σ/Μ Φραγκίσκας 
Βιντζηλαίου
Αλυκή: Σ/Μ Προτον, περίπτερο παραλίας,  
περίπτερο Βρεττού Νικολάου.
Αγκαιριά: Παραδοσιακός Φούρνος
Σωτήρες: Κλεφτογιάννη Μαρία
(Σ/Μ Κολιόπουλος) 
Κώστος: Καφενεία Α. Μπάλιου, 
Τάσου Ρούσσου
Λεύκες: βιβλιοπωλείο Γαλάζιο  Όνειρο, 
Νικόλας Παντελαίος (Ράφτης)
Αντίπαρος: Σ/Μ  ΑΛΦΑ Γρηγόρης Μαριάνος, 
περίπτερο Ιάκωβου Μαριάνου
Αν δεν βρίσκετε τη 

καλέστε μας στο 22840 53555 

Πρέπει να δοθεί άμεσα λύσηΣυνέχεια από την 1η σελ.

2ο Δημοτικό  Σχολείο Παροικιάς
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Η καλή διανομή και ο πολύ μεγά-
λος αριθμός φύλλων, που θα κυκλο-
φορεί, είναι το πρώτο δυνατό ατού 
της Φωνής.

Το δεύτερο πολύ σημαντικό στοιχείο 
αυτής της δύσκολης προσπάθειας, εί-
ναι η ανοικτή γραμμή επικοινωνίας της 
εφημερίδας με όλους τους Παριανούς 
και Αντιπαριώτες. Με αυτό τον τρόπο 
επικοινωνίας εσείς θα μας επισημαίνετε 
και εμείς θα αναδεικνύουμε τα προβλή-
ματα που υπάρχουν και δεν αντιμετω-
πίζονται από τους αρμόδιους.

Μέσα από αυτή την ανοικτή γραμμή 
θέλουμε ο πολίτης των νησιών μας να 
καταλάβει ότι έχει βήμα για να παρεμ-
βαίνει στη ζωή του τόπου δημιουργικά 
και υπεύθυνα.

Θέλουμε να μην είμαστε παθητικοί 
δέκτες των εξελίξεων, αλλά στο βαθμό 
του δυνατού να συμμετέχουμε, έστω με 
τη γνώμη μας, την παρατήρησή μας, 
την κριτική μας, για όσα αποφασίζουν 
για μας.

Τα πολύ καλά λόγια που μας είπατε 
αυτές τις πρώτες ημέρες επανακυκλο-
φορίας της Φωνής  δεν μας εφησύχα-
σαν, αλλά τουναντίον μας κάνουν να 
αισθανόμαστε ακόμη μεγαλύτερη την  
ευθύνη μας, απέναντι σας.

Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, γι-
ατί μας δίνετε δύναμη να προχωρή-
σουμε στον δύσκολο δρόμο που εδώ 
και 63 χρόνια πορεύεται η «Φωνή 
της Πάρου».

Συνέχεια από την 1η σελ.

Συνάντηση έγινε το περασμένο Σάββατο  
μεταξύ των οδηγών ταξί και εκπροσώπων του 
ΚΤΕΛ για το θέμα της παράνομης στάθμευσης 
στο σημείο μπροστά στο κτήριο του ΟΤΕ στην 
Παροικία,  που δυσχεραίνει τη διέλευση των Λε-
ωφορείων.

Παράλληλα, πάντα υπάρχουν  ΙΧ παράνομα 
σταθμευμένα στο χώρο που είναι ορισμένος για τη 
στάθμευση των Ταξί.

Το ζήτημα αυτό θα τεθεί από την πλευ-

ρά των εμπλεκομένων γραπτώς πλέον στον 
Δήμο, γιατί αυτός έχει την ευθύνη της εφαρ-
μογής της κυκλοφοριακής μελέτης ,στο Δη-
μοτικό Λιμενικό Ταμείο, αλλά και στο Λιμε-
ναρχείο που είναι αρμόδιο για την τήρηση 
του Κ.Ο.Κ. στο σημείο αυτό.

Μέχρι τώρα έχουν υπάρξει διαβεβαιώσεις για 
την επίλυση του προβλήματος, αλλά δεν έχουν γί-
νει σχετικές ενέργειες και το πρόβλημα καθημερινά  
οξύνεται. 

Λίγες μέρες πριν συζητηθεί στο επαρχι-
ακό συμβούλιο το ζήτημα της προστασί-
ας, ανάδειξης και φύλαξης των ευρημάτων 
τής εφορίας εναλίων αρχαιοτήτων, που εί-
χαν ανασυρθεί από τον κόλπο της παροι-
κίας κατά τη διάρκεια ερευνών που έγιναν 
πριν από τα έργα επέκτασης του προβλή-
τα, ένα πρόβλημα ήρθε να χαρακτηρίσει 
τις ενέργειες επείγουσες και επιτακτικές. 

 Η υπερχείλιση βόθρου γειτονικού 
σπιτιού της αποθήκης που στεγάζει τα 
ευρήματα στον Άγιο Ραφαήλ δημιούρ-
γησε τεράστιο πρόβλημα δυσοσμίας και 
πλημμύρησε όλο τον αύλειο χώρο όπου 
τοποθετήθηκαν τα μεγάλα τμήματα των 
ευρημάτων.

Οι υπηρεσίες του Δήμου επενέβησαν και 
καθάρισαν τα ευρήματα και την περιοχή. 

Συνεργείο του Δήμου από το πρωί έως αργά 
το απόγευμα εργάστηκε για να ξεπλύνει το 
χώρο από τα βοθρολύματα  που είχαν κατα-
κλύσει τα αρχαία. Το πρόβλημα αυτό όμως 
δεν λύθηκε. Ο βόθρος μπορεί να ξαναυπερ-
χειλίσει και να βρεθούν και πάλι τα ευρήματα 
σε ...δύσκολη θέση.

 Ας ελπίσουμε ότι η λύση θα βρεθεί 
σύντομα. 

«Πνίγ ηκαν» σ τα λύματα
Ευρήματα εναλίων αρχαιοτήτων

Δύο τροχαία ατυχήματα συνέβησαν την 
περασμένη εβδομάδα στην Πάρο. 

Συγκεκριμένα, στις 13/3 νωρίς το από-
γευμα, έγινε εκτροπή οχήματος από το 
οδόστρωμα, το οποίο προσέκρουσε σε 
πέτρινο τοίχο στην περιοχή Παρασπόρος. 
Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε ο οδηγός.

Επενέβη η πυροσβεστική υπηρεσία με 
ένα όχημα και δύο άνδρες οι οποίοι αφαί-
ρεσαν τους πόλους από τη μπαταρία για 
να μη δημιουργηθεί βραχυκύκλωμα. Νω-
ρίτερα περίοικοι είχαν ρίξει άμμο και πρι-
ονίδι στο οδόστρωμα.

Επίσης, στις 15/3 στις 20.44 το βράδυ 

συγκρούστηκαν δύο οχήματα, στην περι-
οχή Αγιοι Απόστολοι Νάουσας. Επενέβη 
και πάλι η πυροσβεστική υπηρεσία και 
απομάκρυνε σπασμένα αντικείμενα από 
το δρόμο. 

Οι οδηγοί μεταφέρθηκαν προληπτικά 
στο Κέντρο υγείας. 

Προβλήματα από την παράνομη σ τάθμευσ η
Συνάντηση οδηγών ΤΑΞΙ και εκπροσώπων του ΚΤΕΛ

Τροχαία ατ υχ ήματα
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Ο Σύλλογος έχει ήδη έτοιμες τις προτάσεις 
και τις παρατηρήσεις του για το χωροταξικό 
τις οποίες θα καταθέσει στο δημοτικό Συμ-
βούλιο που θα συνεδριάσει για το συγκεκρι-
μένο θέμα, στα μέσα Απριλίου.

Η προτάσεις – παρατηρήσεις του Εμπορι-
κού Συλόγου, έχουν ως εξής:

«Παρουσιάστηκε πριν από μία εβδομάδα η 
πρόταση για το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο 
Δήμου Πάρου.

Στόχος της μελέτης λένε ότι είναι, η προ-
στασία του περιβάλλοντος και του νησιωτικού 
χαρακτήρα, ο περιορισμός της άναρχης δόμη-
σης σε όλα τα μήκη και πλάτη του νησιού και 
η οργανωμένη ανάπτυξη της Πάρου.

»Στην πράξη όμως, τα πράγματα είναι τε-
λείως διαφορετικά και αν οι Παριανοί δεν 
κινητοποιηθούν μαζί με τους φορείς τους, θα 
βρεθούν μπροστά στη θεσμοθέτηση όρων, 
που θα καθορίσουν την πορεία του νησιού για 
10 έως 15 χρόνια, με τραγικές συνέπειες για 
όλους.

»Οι προτάσεις των μελετητών είναι καθα-
ρά αντιαναπτυξιακές και αντιπαραγωγικές. 
»Οι μελετητές με τα στοιχεία που, είτε είναι 
λανθασμένα, είτε τα επεξεργάζονται και τα 

ερμηνεύουν κατά τη βούλησή τους, προωθούν 
μέτρα που:

1. Οδηγούν στη συρρίκνωση του μόνι-
μου πληθυσμού του νησιού.

2. Σταματούν κάθε επενδυτική – ανα-
πτυξιακή διαδικασία μέχρι να πολεοδομήσουν 
(οι ίδιοι ή άλλοι παρόμοιοι) εντάξεις και επε-
κτάσεις στο σχέδιο πόλης.

3. Προωθούν την πολεοδόμηση περι-
οχών, που δεν έχουν ανάγκη πολεοδόμησης, 
αυξάνοντας με αυτό τον τρόπο τη δόμηση, 
αντί να τις αφήσουν να δομηθούν φυσιολογι-
κά με κάποιους περιορισμούς.

4. Προωθούν τη μείωση του τουριστι-
κού ρεύματος με τη δήθεν λήψη μέτρων για 
την προσέλκυση πλουσίων τουριστών.

5. Απαγορεύουν ουσιαστικά τη δημι-
ουργία νέων ξενοδοχείων με τους όρους και 
τους περιορισμούς δόμησης που προτείνουν 
στις εκτός σχεδίου περιοχές και θα τα …στρι-
μώξουν στις νέες πολεοδούμενες περιοχές.

6. Προωθούν την ανέγερση ενοικιαζό-
μενων δωματίων, μέτρο που αντιτίθεται στην 
ποιοτική αναβάθμιση του νησιού.

7. Αρνούνται την αναγκαιότητα δημι-
ουργίας εμπορικού λιμανιού.

8. Απορρίπτουν έμμεσα την αναγκαιό-
τητα κατασκευής του νέου αεροδρομίου.

9. Οριοθετούν βιομηχανική ζώνη στο 
Μαράθι δίπλα στα αρχαία λατομεία και πάνω 
στο βασικό υποδοχέα νερού του νησιού.

10. Οριοθετούν ζώνη εμπορίου σε πε-
ριοχή με προβλήματα οδικής σύνδεσης με το 
λιμάνι και το επαρχιακό δίκτυο.

11. Προτείνουν περιφερειακούς δρό-
μους και παρακάμψεις στα …βουνά και στα 
λαγκάδια.

12. Αντί να αποκεντρώνουν τις εμπο-
ρικές – βιοτεχνικές δραστηριότητες και στη 
νότια Πάρο (ενίσχυση της αναπτυσσόμενης 
περιοχής) μεταφέρουν όλες τις δραστηριότη-
τες στην Παροικιά ή κοντά σ΄ αυτήν, επιτείνο-
ντας την υδροκέφαλη ανάπτυξη της πόλης.

13. Προωθούν αντιεκπαιδευτικά μέτρα, 
υπολογίζοντας τη δυναμικότητα των σχολεί-
ων με σταθερότυπα που δεν ισχύουν πια και 

φτάνουν σε συμπεράσματα ότι υπάρχει υπε-
ρεπάρκεια σχολικών αιθουσών, αντί για την 
παραδοχή των μεγάλων ελλείψεω.

14. Δεν ασχολούνται, ούτε καν επιφανει-
ακά με το θέμα της Υγείας και της περίθαλψης 
και της επάρκειας ή μη του Κέντρου Υγείας.

«Όλες αυτές οι προτάσεις των μελετητών 
δείχνουν τις προθέσεις τους: 1. Να δημιουρ-
γήσουν από τη μία μελέτη που εκπονούν, 
πολλαπλάσιες, που θα ανατεθούν σε κάποιους 
και όποιος θέλει να καταλάβει, κατάλαβε. 2. 
Στέλνουν τα θέματα επεκτάσεων και εντάξε-
ων στο σχέδιο πόλεις στις καλένδες μιας και 
οι μελέτες αυτές απαιτούν τεράστιες αμοιβές 
εκατομμυρίων ευρώ, που κανείς δεν ξέρει που 
και το κυριότερο πότε θα βρεθούν. Μέχρι τότε 
βέβαια ο στόχος τους, που είναι η συρρίκνωση 
κάθε οικονομικής, κοινωνικής και αναπτυξια-
κής δραστηριότητας θα έχει επιτευχθεί».

Με τη φράση «σώστε το νησί από τους …πολεοδόμους», ο Εμπορικός 
Σύλλογος Πάρου – Αντιπάρου, εκφράζει την κάθετη αντίθεσή του, 
στο νέο Γενικό Πολεοδομικό Σχεδιασμό, που παρουσιάστηκε από 

τους μελετητές την περασμένη εβδομάδα σε φορείς και πολίτες.

«Σώστε το νησί από τους …Πολεοδόμους»
Αντιδρά ο Εμπορικός Σύλλογος στο Γενικό Πολεοδομικό Σχεδιασμό

«Για να προχωρήσουμε ένα βήμα παραπέρα»
Προσυνεδριακή συνδιάσκεψη του ΣΥΡΙΖΑ στην Πάρο

Η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη 
του ΣΥΡΙΖΑ πραγματοποιήθηκε 
στις 14, 15 και 16 Μαρτίου, στο 
Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στην 
Αθήνα. Προηγήθηκαν προσυνε-
δριάσεις σε όλη την Ελλάδα 

Στην Πάρο η προσυνεδρίαση 
έγινε στις 12 Μαρτίου με κεντρικό 
ομιλητή τον Νίκο Τσιγώνια, μέλος 
της Πανελλαδικής Οργανωτικής 
Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. 

Στη «Φωνή της Πάρου» δή-
λωσε πως «ο στόχος αυτών των 
διαδικασιών, ήταν να συγκεντρω-
θεί και να συζητήσει ο κόσμος του 
ΣΥΡΙΖΑ. 

»Οι άνθρωποι που στήριξαν 
αυτή την προσπάθεια στα περίπου 
10 χρόνια της προϊστορίας του, 
αλλά και οι νέοι φίλοι, που τώρα 
να συναντούν τους παλιούς. Μια 
απόπειρα να μαζευτεί ο κόσμος που 
πιστεύει σ  ́αυτό το εγχείρημα και 
μέσα από τη συμμετοχή του, να 
μπορέσουμε να προχωρήσουμε ένα 
βήμα παραπέρα, ώστε στη συνδι-
άσκεψη  να ολοκληρώσουμε αυτό 
τον πρώτο γύρο της συζήτησης, 
για το τι μέλει γενέσθαι». 

Συνδιάσκεψη του ΣΥΡΙΖΑ. 
Ακούγεται σαν ξεχωριστό κομμάτι 
από το Συνασπισμό;

Δεν ταυτίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ, με 
το Συνασπισμό. Είναι ένα ενωτικό 
σχήμα, που περιλαμβάνει και άλλες 
οργανώσεις του χώρου της αριστε-
ράς, πέρα από το Συνασπισμό, ο 
οποίος βέβαια είναι η βασική συνι-

στώσα, η μεγαλύτερη θα μπορούσα 
να πω. Όμως υπάρχουν και άλλες 
οργανώσεις, η ΑΚΟΑ, η ΚΟΑ, 
η ΚΕΔΕ, οι Ενεργοί Πολίτες, μία 
ομάδα πολιτών, γύρω από το Μα-
νόλη Γλέζο, το ΔΗΚΙ και κυρίως, 
η μεγάλη δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ, 
που είναι ανένταχτος κόσμος, που 
δείχνει τη διάθεση, η ένταξή του να 
γίνει στο ΣΥΡΙΖΑ.

Βλέπουμε να ανεβαίνουν τα πο-
σοστά του Συνασπισμού, επί της 
ουσίας του ΣΥΡΙΖΑ. Τι προβλέ-
πετε, μπορεί να υπάρξει διαχωρι-
σμός, ή να ενταχθεί ο Συνασπι-
σμός και να ονομαστεί το κόμμα 
ΣΥΡΙΖΑ;

Όχι, αυτή τη στιγμή, αυτό που 
φαίνεται να προκρίνεται ως λύση, 
από όλους όσοι συμμετέχουν, είναι 
να διατηρηθούν οι οργανώσεις με 
την αυτονομία τους και τη συνει-
σφορά σε αυτό το κοινό εγχείρη-
μα, αλλά ταυτόχρονα να δημιουρ-
γηθούν κάποιες υποδομές, κάποιοι 
θεσμοί ΣΥΡΙΖΑ, ώστε να μπορέ-
σει ο κόσμος που δεν ανήκει στις 
οργανώσεις, που δεν έχει δηλαδή 
περιθώρια μιας αυτόνομης πολιτι-
κής λειτουργίας, να συμμετέχει, να 
προτείνει, να αποφασίζει. Μια πα-
ράλληλη δηλαδή λειτουργία, όπου 
διατηρούνται μεν οι οργανώσεις 
που συναποτελούν το ΣΥΡΙΖΑ, 
αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ, αποκτά σάρ-
κα και οστά., ώστε να μπορεί να 
έχει τις δικές του διαδικασίες και 
να αποφασίζει αυτόνομα.

Ακούγεται σαν κόμμα μέσα στο 
κόμμα;

Όχι δεν είναι αυτό. Δεν είναι η 
φιλοδοξία σήμερα, να γίνει ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ κόμμα. Ανάμεσα στο να έχεις 
ένα κόμμα και στο να έχεις ένα 
πράγμα όμως, που δεν έχει σάρκα 
και οστά, υπάρχει απόσταση. Εμείς 
ψάχνουμε να βρούμε μια λύση που 
να καλύπτει την ανάγκη επικοινω-
νίας των ανθρώπων που δηλώνουν 
σήμερα ΣΥΡΙΖΑ. Και το κυριότε-
ρο, να δούμε με πια διαδικασία και 
με πιο τρόπο, επικοινωνώντας με 
τις χιλιάδες των εν δυνάμει ψηφο-
φόρων, όπως προκύπτουν και από 
τις δημοσκοπήσεις, να μιλήσουμε 
σε αυτό τον κόσμο και να προσπα-
θήσουμε να τον εντάξουμε σε μία 
διαδικασία συζήτησης, κινητοποι-
ήσεων και δράσεων. 

Μετά τη συνδιάσκεψη, πιο είναι 
το επόμενο βήμα του ΣΥΡΙΖΑ;

Η πρόθεση είναι να μονιμοποι-
ηθούν σχήματα και λειτουργίες, 
όπου ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ, το-
πικά, κάθε τόσο, μια φορά το μήνα, 
θα συζητάει, θα έχει άποψη για τα 
τοπικά προβλήματα, θα ανακοινώ-
νει, θα δρα, θα λειτουργεί. 

Η πρώτη Πανελλαδική Συνδιά-
σκεψη, να βρει τη συνέχειά της σε 
μια δεύτερη, όπου θα τεθούν ουσια-
στικότερα ζητήματα προγράμματος, 
όπου θα υπάρχουν πιο πλούσιες θέ-
σεις για όλα τα κοινωνικά ζητήματα 
και βεβαίως θα αναληφθούν δράσεις 
και θα διεκδικηθούν λύσεις. 

Ο Αλέξης Τσίπρας, ως πρόεδρος 
πια του Συνασπισμού θα συμβάλει 
σε αυτή την πορεία; 

Ο Αλέξης ο Τσίπρας είναι 
ενταγμένος σε αυτή την προ-
σπάθεια. Και είναι ένα από τα 
καλά χαρτιά. Έχει άποψη, εκ-
προσωπεί απευθείας τους νέους 
και αυτό είναι το πιο σημαντικό, 
αυτό που πρέπει να κρατήσουμε, 
πέρα από το ότι είναι μια φυσι-
ογνωμία, που μας εμπνέει εμπι-
στοσύνη και συμπάθεια. 

Τον χαρακτηρίζουν ως φαινό-
μενο. Και αυτό που ακούγεται και 
λέγεται, είναι ότι πιθανότατα θα 
ξεφουσκώσει. Πιστεύεται ότι θα 
συμβεί;

Αν ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν εί-
ναι προσωπικό θέμα, καταφέρει 
να εδραιώσει αυτό το κλίμα της 
αποδοχής και αν μπορέσει να με-
τατρέψει την υποστήριξη αυτών 
των ανθρώπων, όπως εκφράζεται 
στην πρόθεση της ψήφου, μια μό-
νιμη σχέση και ο κόσμος αυτός να 
ενταχθεί σε κινητοποιήσεις, σε λει-
τουργίες κινηματικές, αυτό θα είναι 
το εχέγγυο για μια άλλη πορεία. Αν 
παραμείνει ένα απλό εκλογικό πο-
σοστό, πραγματικά θα κινδυνεύει 
ανά πάσα στιγμή, για συγκυρια-
κούς λόγους, να μικρύνει, ίσως να 
μεγαλώσει, αλλά δεν θα είναι κάτι 
σταθερό. 

Θα σταθεροποιηθεί όταν θα 
γίνει πραγματική δύναμη δρώσα 
μέσα στην κοινωνία. 

Σφραγίσεις 
Υπεραγορών

Με απόφαση του δημοτικού Συμβουλίου στις 
11/3 αποφασίστηκε η σφράγιση των υπεραγο-
ρών τροφίμων ̈ Ατλάντικ  ̈και της αποθήκης του 
στο Βίντσι Παροικίας καθώς  και της υπεραγο-
ράς 5΄Μαρινόπουλος στη Μάρπησσα.

Η απόφαση ελήφθη ύστερα από έλεγχο που 
διεξήγαγε  το  αστυνομικό τμήμα Πάρου, που 
διαπίστωσε την τροποποίηση των όρων λειτουρ-
γίας και  στη συνέχεια από την υπηρεσία Υγιει-
νής του Επαρχείου Πάρου που επιβεβαίωσε τις 
αυθαίρετες μεταβολές και κοινοποίηση των σχε-
τικών εγγράφων στον Δήμο.

Μετά την καθαρογραφή της, η απόφαση κοι-
νοποιείται στους ενδιαφερόμενους μαζί με την εκ 
του Νόμου οριζόμενη προθεσμία των 10 ημερών 
για την προετοιμασία του χώρου, λόγω των ευ-
παθών προϊόντων που περιέχει.

Ο θιγόμενος έχει το δικαίωμα να προσφύγει 
στο διοικητικό δικαστήριο, όπου η προσφυγή 
του εκδικάζεται αμέσως και να ζητήσει την ανα-
στολή της σφράγισης και την παραπομπή σε τα-
κτική δικάσιμο.
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Αυξήσεις έως και 5% στα ναύλα
Για το καλοκαίρι του 2008 δεν προβλέπο-

νται ιδιαίτερες μεταβολές στις δρομολογήσεις 
πλοίων, σε σχέση με το καλοκαίρι του 2007. 

Ωστόσο, αριθμητικά η χωρητικότητα θα εί-
ναι μεγαλύτερη στα πλοία που θα έρθουν του-
λάχιστον προς την Πάρο, δεδομένου ότι μπο-
ρεί να έχουμε ένα πλοίο λιγότερο, (Aegean 
Speedrunner το ταχύπλοο που μεταδρομο-
λογήθηκε στη γραμμή των δυτικών Κυκλά-
δων), αλλά θα υπάρχει επιπλέον το Παναγία 
Θαλασσινή για Πάρο- Νάξο το οποίο έρχεται 
από τον Πειραιά, παράλληλα με το Αίολος Κε-
ντέρης 1. 

Τα  High Speed θα παραμείνουν όπως ήταν 
και πέρσι, δηλαδή, θα υπάρχει, τη χαμηλή 
περίοδο το High Speed 4 στη γραμμή από 
Πειραιά για Πάρο – Νάξο, και την υψηλή 
περίοδο, εναλλάξ το High Speed 2 και 3 που 
θα κάνουν το κυκλικό δρομολόγιο Πειραιά 
- Παρο - Νάξο Μύκονο – Τήνο - Ραφίνα και 
αντίστροφα, Ραφήνα - Τήνο – Μύκονο - Νάξο 
- Πάρο – Πειραιά, δύο φορές την ημέρα.

Θα είναι επίσης, τα δύο πλοία της Blue 
Star τα οποία έχουν προγραμματισμένα δρο-
μολόγια πρωί και απόγευμα από Πειραιά και 
αντίστροφα από την Πάρο για τον Πειραιά, 
θα υπάρχει το ενισχυτικό δρομολόγιο του 
ΙΘΑΚΗ, που και αυτό έχει ανακοινωθεί από 
τώρα για την υψηλή περίοδο και μάλιστα, ει-
δικά για φέτος έχει ξεκινήσει πολύ νωρίτερα, 
από το Μάρτιο, κάθε Τετάρτη για Πειραιά, 
και βέβαια θα υπάρχει και το πλοίο της Blue 
Star το ΔΙΑΓΟΡΑΣ, που θα κάνει και αυτό, 
τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα κάποιο 
δρομολόγιο, στη γραμμή της Πάρου, Νάξου, 
Σαντορίνη.

Επιπλέον όλων αυτών, θα υπάρχει το ταχύ-
πλοο Sea Jet της Jet Ferries η οποία θα κάνει 
καθημερινά το πρωί το δρομολόγιο Ραφήνα-
Τήνο-Μύκονο – Πάρο, και για την υψηλή πε-
ρίοδο και τις απογευματινές ώρες. 

Θα είναι το Flying Cat 4 της Hellenic 
Seaways από το Ηράκλειο για Σαντορίνη-
Πάρο-Μύκονο και επιστροφή, που βοηθάει 
πολύ στην ενδοκυκλαδική σύνδεση. Δύο φο-
ρές την εβδομάδα ή τρεις θα έχουμε το Aqua 
jewel από τη γραμμή της Ραφήνας για Άνδρο-
Τήνο-Μυκονο-Πάρο-Νάξο για την υψηλή 
περίοδο. και γενικά, σε αυτά τα δρομολόγια 
θα προστεθούν και τα δρομολόγια από την 
ΑΝΕΚ η οποία υπέβαλε αίτηση να έρχεται με 
το πλοίο ΠΡΕΒΕΛΗΣ, βραδυνό δρομολόγιο 
από Πειραιά, για Πάρο-Νάξο-Σαντορίνη και 
τα δρομολόγια της GA Ferries με πλοία, όπως 
το Ροδάνθη και το Ανθή Μαρίνα εναλλάξ επί-
σης στην ίδια γραμμή.

Ο τουριστικός πράκτορας Δ. Πετρόπουλος, 
εκπρόσωπος του HATTA και μέλος του ΣΑΣ, 
εκτιμά ότι οι χωρητικότητες που έχουν όλα 
αυτά τα πλοία, υπερκαλύπτουν τις ανάγκες 
για τη θερινή περίοδο.

Υδροπλάνα και Καταμαράν
Σύντομα θα γίνει γνωστό εάν θα υπάρξουν 

δρομολόγια υδροπλάνων για την Πάρο. 
Ο τουριστικός πράκτορας κ. Ν. Πώλος, 

αναφέρει ότι ήρθε στο νησί ο διευθυντής ανά-
πτυξης των βάσεων μαζί με ένα πιλότο, είδανε 
δύο σημεία (το λιμάνι της Παροικιάς και το 
στενό της Αντιπάρου) και πήρανε χάρτες από 
τις μελέτες που έχουν γίνει, ώστε να υποβά-
λουν αίτημα στο Λιμενικό Ταμείο. 

Κατά την επίσκεψή τους στην Πάρο συνα-

ντήθηκαν με το Λιμενάρχη και το Δήμαρχο, 
συζήτησαν το θέμα και τώρα αναμένεται η σύ-
σταση σε Σώμα του Λιμενικού Ταμείου για να 
ληφθούν αποφάσεις. 

Τα δρομολόγια των υδροπλάνων, εάν όλα 
πάνε καλά, θα γίνονται σε ημερήσια βάση, δύο 
φορές την ημέρα.

Σε ότι αφορά στα Καταμαράν, αυτά ξεκι-
νούν δρομολόγια από 21 Μαρτίου. Το τριή-
μερο της 25ης Μαρτίου, και θα είναι τέσσερις 
φορές την εβδομάδα, από Παρασκευή έως και 
Δευτέρα, από Πειραιά για Πάρο, Σαντορίνη 
και αντίστροφα.

Αύξηση εισιτηρίων
Σε σχέση με την τιμολογιακή πολιτική της 

κάθε εταιρίας, μέχρι στιγμής η μόνη εταιρία 
που έχει ανοίξει «πλάνα» για το Πάσχα και 
την θερινή περίοδο, είναι η Blue Star Ferries.

Οσον αφορά τις τιμές, σήμερα είναι από 
Πειραιά προς Πάρο 27 ευρώ η οικονομική 
θέση και 28,5 από Πάρο προς Πειραιά. Από 
την 1η Απριλίου στρογγυλοποιούνται οι τι-
μές, είτε από Πάρο είτε από Πειριά και γίνεται 
και για τις δύο περιπτώσεις 29 ευρώ. Στη μία 
περίπτωση έχουμε περίπου 5,5 % αύξηση και 
στην άλλη 2% αύξηση. Μεσοσταθμική δηλα-
δή αύξηση γύρω στο 5% πήγαινε - έλα. 

Και βέβαια υπάρχει η επιβάρυνση δυο – τρι-
ών ευρώ παραπάνω για την αριθμημένη θέση. 

Εκείνο που θα πρέπει να επισημανθεί, είναι 
ότι όλες οι εταιρίες, ανάλογα με την ημέρα του 
ταξιδιού, ανάλογα με το εάν είναι γκρουπ, αν 
θα εκδοθεί εισιτήριο με επιστροφή, έχουν κά-
ποια εμπορική πολιτική, τα λεγόμενα φτηνά 
εισιτήρια των 10 ευρώ. 

Επιφυλάξεις από Εμπορικό Σύλλογο 
Ο Εμπορικός Σύλλογος Παρου –Αντιπά-

ρου εξακολουθεί να προβληματίζεται για την 
εξέλιξη των θεμάτων της ακτοπλοΐας και μάλι-
στα εν όψει της έναρξης της φετινής τουριστι-
κής  περιόδου. Οι παρεμβάσεις που γίνονται 
από την πλευρά του  είναι συνεχείς και προς 
κάθε κατεύθυνση.

Αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών του Ε.Σ. 
ήταν και η σχετική επερώτηση που κατέθεσε 
στην βουλή ο βουλευτής Κυκλάδων του ΠΑ-
ΣΟΚ κ. Π. Ρήγας.

Επειδή δεν έχουν υπάρξει  σχετικές αντι-
δράσεις εκ μέρους των εταιρειών αλλά και της 
πολιτείας, ο Σύλλογος θα επαναφέρει το θέμα 
και στο 2ο Συνέδριο Εμπορικών Συλλόγων 

Νομού Κυκλάδων που θα γίνει στην Τήνο 5-6 
Απριλίου. 

Αν τελικά υλοποιηθούν οι προτάσεις των 
Ναυτιλιακών εταιρειών που έχουν υποβληθεί 
στο συμβούλιο ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών 
και δρομολογηθούν στην γραμμή της Πάρου 
και τα πλοία Πρέβελης και Ροδάνθη, από την 
1η Απριλίου, η χωρητικότητα της γραμμής σε 
μέτρα γκαράζ αυξάνεται σημαντικά.

Παρ όλα αυτά ο εμπορικός κόσμος των νη-
σιών μας διατηρεί επιφυλάξεις  και για την κατ 
αρχήν δρομολόγηση των δυο πλοίων, αλλά και 
για την παραμονή στην γραμμή και των δύο.

Ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, 
κ. Απόστολος Αλιπράντης δηλώνει στη 
«Φωνή»: «Εμείς ζητάμε εδώ και ένα χρόνο 
συνάντηση με μεταφορικές εταιρίες και ιδιώ-
τες που έχουν φορτηγά. Εγινε μία συνάντηση, 
στην οποία ήταν και η Έπαρχος. Τέθηκαν όλα 
όσα αφορούν τη μεταφορά προϊόντων και τα  

προβλήματα που ανακύπτουν κατά περιόδους 
και σκεφθήκαμε πως θα ήταν λύση το RoRo, 
δηλαδή καράβι που μεταφέρει φορτηγά. Οι 
προσπάθειές μας όμως κατέληξαν στο κενό.

»Το θέμα θα τεθεί και πάλι στο Συνέδριό 
μας, όπου καλούμε όλους τους εμπλεκόμενους 
φορείς. Θέλουμε να λύσουμε αυτό το ζήτημα 
πριν να είναι αργά και αντιμετωπίσουμε πρό-
βλημα με τη μεταφορά προϊόντων στο νησί».

Ξεχάστε το RORO
Για το θέμα του Roro, ρωτήθηκε ο κ. Πε-

τρόπουλος ο οποίος απάντησε: «Δεν έχουμε 
ένδειξη ότι κάποια εταιρία θα βάλει τέτοιο 
πλοίο. Ωστόσο, οι μεγάλες χωρητικότητες 
που έρχονται να προστεθούν στα καλοκαιρι-
νά δρομολόγια, ουσιαστικά διπλασιάζουν τη 
χωρητικότητα σε φορτηγά. Οπότε μπορεί να 
καθησυχάσει το γεγονός αυτό, οποιονδήποτε 
επαγγελματία. Οι ανάγκες θα καλυφθούν».

Και μεγάλα πλοία στην Πάρο

Με μια επιτυχημένη και πολυετή πορεία στον χώρο της Πά-
ρου και Αντιπάρου, η αναγνωρισμένη για την ποιότητα των 
υπηρεσιών της ¨AUDIOPHILE – ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ¨, επε-
κτείνει ακόμα περισσότερο τις δραστηριότητές της.

Κατέχοντας ηγετική παρουσία στον χώρο των οπτικοακου-
στικών μέσων, αναγνωρίστηκε ως επίσημο ¨SONY CENTRE¨ 
με προϊόντα υψηλής τεχνολογίας ήχου και εικόνας. Για  τους 
λάτρεις της μουσικής, η συνεργασία με τον οίκο ¨ΦΙΛΙΠΠΟΣ 
ΝΑΚΑΣ¨ έφερε πιο κοντά τα μουσικά όργανα στους φίλους 
της δημιουργικής και αναλλοίωτης ακουστικής. Σε ειδικά 
διαμορφωμένο χώρο μπορείτε να βρείτε πλούσιο και ενη-
μερωμένο δισκογραφικό υλικό, από τον ελληνικό και διεθνή 
χώρο, το οποίο σας περιμένει να το εξερευνήσετε.

Στον χώρο των οικιακών συσκευών ανέλαβε την αποκλει-
στική διάθεση της εταιρίας MIELE & MIELE PROFESSIONAL, 
καθώς και την προώθηση ανάλογων επώνυμων προϊόντων, 
κορυφαίας κατασκευής και ποιότητας. Δίνοντας προσοχή 
στις ιδιαιτερότητες του χώρους σας, ειδικευμένο προσωπικό  
προτείνει λύσεις που καλύπτουν τις απαιτήσεις σας. 

Την προσοχή του κόσμου, κέρδισε το νέο κατάστημα με 
gadgets που άνοιξε τις πόρτες του στην καρδιά της παλιάς 
αγοράς, στην Παροικία. Απευθυνόμενο στους θαυμαστές 
της νέας τεχνολογίας, δίνει ιδέες για έξυπνα δώρα, υψη-
λής αισθητικής και μοναδικού σχεδιασμού, ικανοποιώ-
ντας το γούστο και του πιο απαιτητικού κοινού.

Αντιλαμβανόμενη την ανάγκη της σύγχρονης αγοράς 
για ολοκληρωμένες λύσεις σε συστήματα ασφαλείας, η 
¨AUDIOPHILE – ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ¨ σας παρέχει πλέον 
υπεύθυνα και αξιόπιστα τις υπηρεσίες της. Ακολουθώντας 
αυστηρά τα διεθνή πρότυπα και χρησιμοποιώντας αποτελε-
σματικά τα σύγχρονα μέσα που προσφέρει η τεχνολογική 
ανάπτυξη, άρτια οργανωμένο τμήμα, με προβλεπόμενη από 
τον νόμο άδεια εγκατάστασης και επαγγελματική πιστοποίη-
ση, αναλαμβάνει την υλικοτεχνική μελέτη και προμήθεια ψη-
φιακών συστημάτων ασφαλείας, με εγγυημένο αποτέλεσμα.

 Στην προσπάθεια μας να σας προσφέρουμε την μέγιστη 
δυνατή ασφάλεια, κέντρα συναγερμού χώρου και πυρασφά-
λειας από τους καλύτερους διεθνής κατασκευαστές, αναλαμ-
βάνουν την προστασία της περιουσίας σας. Κάμερες υψηλής 
ανάλυσης και δικτυακά συστήματα καταγραφής, εξασφαλί-
ζουν μέσω ηλεκτρονικής διαχείρισης την παρακολούθηση 
του χώρου σας και μεταφέρουν τα δεδομένα με ασφάλεια, σε 
πραγματικό χρόνο, οπουδήποτε και αν βρίσκεστε στον κόσμο. 
Η τεχνολογία βιομετρικού ελέγχου πρόσβασης σε χώρους με 
υψηλή διαβάθμιση ασφάλειας, τα σύγχρονα ξενοδοχειακά 
συστήματα διαχείρισης ηλεκτρονικών κλειδαριών με κάρτα  
και η περιμετρική φύλαξη, καλύπτουν τις ανάγκες ιδιαίτερων 
εφαρμογών, για να ολοκληρώσουμε με την  παροχή κορυφαί-
ας κατασκευής χρηματοκιβωτίων  και θυρίδων.

Για κάθε ανάγκη της επιχείρησης ή του χώρου σας, η 
¨AUDIOPHILE – ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ¨ είναι η αξιόπιστη 
πηγή των πιο κατάλληλων τεχνολογιών. Με την πείρα και 
την τεχνογνωσία που απέκτησε , είναι σήμερα σε θέση να 
σταθεί ως έμπιστος συνεργάτης και σύμβουλός σας. Σας 
ευχαριστούμε θερμά για την προτίμηση και την εμπιστο-
σύνη που μας δείχνετε. 

           Φιλικά
    Γιάννης Ρούσσος 
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«Βραδιές με φως» από το μουσικό συ-
γκρότημα ΕΝ ΠΛΩ.

Ένα μουσικό αφιέρωμα στη χρυσή ΠΟΠ 
και ΡΟΚ δεκαετία του ΄60. 

Πολύ και ενθουσιώδες το κοινό στη Νάου-
σα, απόλαυσε τη βραδιά και καταχειροκρό-
τησε τους καλλιτέχνες. 

Η εκδήλωση έγινε την Παρασκευή το 
βράδυ στην αίθουσα του Νηρέα. Τραγούδια 
των πάλαι ποτέ Ολύμπιανς και σκληρό ροκ, 
έφεραν στο μυαλό των μεγαλύτερων τουλά-
χιστον σε ηλικία, τα μαθητικά πάρτυ. 

«Όταν πηγαίναμε μαζί σχολείο…», 
«Στην αγάπη μας δεν πιστέψαμε…», τρυ-
φερές αναμνήσεις μιας εποχής που πέρασε, 

αλλά παραμένει στις καρδιές όσων μεγάλω-
σαν με αυτή τη μουσική και τα τραγούδια.

Μία ακόμη υπέροχη βραδυά με τους ΕΝ 
ΠΛΩ, απόλαυσαν οι Παριανοί το Σάββατο, 
στην αίθουσα του Αρχίλοχου στην Παροικιά. 

Η προγραμματισμένη για την Κυριακή 
συναυλία στη Μάρπησσα, αναβλήθηκε λόγω 
ανειλημμένων υποχρεώσεων, δύο εκ των με-
λών του συγκροτήματος.

Όμορφα κύλισε η βραδιά το περασμένο 
Σάββατο στην αίθουσα του Νηρέα στη Νά-
ουσα. Το χορευτικό συγκρότημα του Ομίλου 
Νάουσας, χόρεψε για το κοινό χορούς από 
την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και την Πάρο. 
Τα παιδιά έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους 
και οι παραβρισκόμενοι τους αντάμειψαν με 
θερμά χειροκροτήματα.

Εκτός από τους χορούς έγινε και κλήρωση 
δώρων. Τέσσερις τυχεροί πήραν μία φωτο-
γραφική μηχανή, ένα ποδήλατο γυμναστικής, 
ένα ζευγάρι σκουλαρίκια και ένα σεσουάρ.

Μια βραδιά με νησιώτικα
Χορευτικός Όμιλος Νάουσας

πολιτισμός
Συναυλίες ΕΝ ΠΛΩ σε Νάουσα και Παροικιά

ΠΟΠ ΚΑΙ ΡΟΚ 
της δεκαετίας του ΄60

«Γυναίκες της Πάρου», εί-
ναι ο τίτλος του βιβλίου της κ. 
Κυριακής Ραγκούση – Κοντο-
γιώργου, που παρουσιάστηκε 
στις 12 Μαρτίου στην αίθου-
σα του Νηρέα, στη Νάουσα. 

Ένα βιβλίο «γεμάτο αγάπη 
για τους άνδρες», όπως πολύ 
σωστά επεσήμανε η κ. Μοσχούλα Κοντόσταυ-
λου, η οποία διάβασε αποσπάσματα.

Δώδεκα πορτρέτα γυναικών του νησιού, που 
αγωνίστηκαν, που προσέφεραν, που κατέκτη-
σαν!

Δώδεκα γυναίκες που εξομολογούνται την 
Οδύσσειά τους. Έζησαν τον περασμένο αιώνα, 
όμως η ιστορία τους αντανακλάται στις νέες γε-
νιές των γυναικών. 

Η παρουσίαση έγινε από την κ. Λιάνα Γκα-
λιέρου, ψυχολόγο – συγγραφέα και τον πρώην 
γυμνασιάρχη, κ. Χρ. Γεωργούση, ο οποίος τό-
νισε ότι το βιβλίο είναι αφετηρία για καινούριες 
σκέψεις και προβληματισμούς. 

Ο κ. Γεωργούσης, έκανε και προτάσεις εκ-
μεταλλευόμενος την παρουσία του δημάρχου 
Πάρου. 

Η Παριανή βιβλιοθήκη, είπε, μπορεί να δια-
θέτει ένα χρηματικό ποσό για να εμπλουτιστεί 
με Παριανό βιβλίο. 

Αναρωτήθηκε επίσης, τι γίνεται με τον Ξε-

νώνα, που φιλοξενεί συγγραφείς, οι οποίοι δεν 
έχουν καμία επαφή με το σχολείο…

Ιδιαίτερα συγκινημένη η συγγραφέας, όταν 
πήρε το λόγο, δεσμεύτηκε, πως όσο ζει και γρά-
φει, θα περιγράφει τη ζωή της Πάρου. Όσο για 
το βιβλίο της, με πολύ σεμνότητα τα είπε όλα με 
λίγα λόγια: «όταν ζητούν από έναν συγγραφέα 
να περιγράψει το βιβλίο του, είναι σα να ζητούν 
από μία μάνα να μιλήσει για το παιδί που γέν-
νησε. Μα για κάθε μάνα, το παιδί της είναι το 
άπειρο…». 

Αξίζει να σημειωθεί, ότι οι 12 γυναίκες που 
περιγράφουν την ιστορία τους δεν ήσαν όλες 
παρούσες. 

Όπως είπε η συγγραφέας, κάποιες έφυγαν 
από τη ζωή, κάποιες άλλες δεν παρέστησαν 
λόγω ηλικίας. Μόνο τρεις ήσαν στην αίθουσα, 
μία δασκάλα, μία μαία και μία απλή δοκιμασμέ-
νη γυναίκα. Και στις τρεις προσφέρθηκε από τις 
γυναίκες του Συλλόγου ένα τριαντάφυλλο σε 
ένδειξη σεβασμού για την προσφορά τους στην 
κοινωνία.

Την εκδήλωση διοργάνωσε ο Σύλλογος Γυ-
ναικών Νάουσας – Πάρου. Η αίθουσα του Νη-
ρέα ήταν κατάμεστη από άνδρες και γυναίκες 
που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Συλλό-
γου των γυναικών, οι οποίες εκτός από την πολύ 
ενδιαφέρουσα βραδιά, προσέφεραν στους καλε-
σμένους εδέσματα που έφτιαξαν οι ίδιες.

Παρουσίαση στη Νάουσα του βιβλίου της κ. Κυριακής Ραγκούση – Κοντογιώργου

Για τη γ υναίκα του μόχ θου, τη 
μάνα, το ά λ λο μισό του ουρανού…

Ο Σύλλογος «Οι Φίλοι του Δριού», στο 
πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους, αποφάσισαν 
και ίδρυσαν μία ομάδα νεολαίας. Οι εκλογές διε-
ξήχθησαν στις αρχές του έτους, υπήρξε μεγάλη 
προσέλευση, αλλά και ενθουσιασμός. 

Από τις διαδικασίες εξελέγησαν: 
Πρόεδρος: Κατερίνα Τσιγώνια, Γ.Γ.: Ιουλία 

Μετζιδάκη, Ταμίας: Μιχάλης Μετζιδάκης
Υπεύθυνοι αίθουσας: Βάντα Ι. Τσιγώνια και 

Βαγγέλης Κ. Τσιγώνιας
Η ομάδα νεολαίας, έκανε αισθητή την παρου-

σία της στο Καρναβάλι της Μάρπησσας, όπου 
συμμετείχε με 30 άτομα και επέλεξε έναν ιδιαί-
τερο τρόπο να εκφράσει τη διαμαρτυρία της, για 
το κλείσιμο του Αστυνομικού Τμήματος στην 
περιοχή. 

Οι λιλιπούτειοι αστυνομικοί, με το πανό τους 
…διαδήλωσαν το αίτημά τους για να ανοίξει και 
πάλι το Α.Τ. στο χωριό τους.

Η πρόεδρος του Συλλόγου, κ. Άννα Ασπρο-

πούλου, συγχαίρει τη νεοσύστατη ομάδα νεολαί-
ας, για τη συμμετοχή και τη βοήθειά της στις δι-
άφορες εκδηλώσεις που οργανώνουν «Οι Φίλοι 
του Δριού».

Παράλληλα υπενθυμίζει, ότι η λέσχη του Συλ-
λόγου είναι ανοιχτή κάθε Σαββατοκύριακο. 

Όποιος το επιθυμεί, μπορεί να περάσει ευχά-
ριστα την ώρα του, καθώς, υπάρχει δανειστική 
βιβλιοθήκη, επιτραπέζια παιχνίδια, Multi game, 
ταινίες ποιότητας, κομπιούτερ για εξάσκηση. Σε 
ότι αφορά στην καθ΄αυτού διασκέδαση, η νεο-
λαία οργανώνει πάρτυ.

Τη νεολαία του έχει και 
ο Σύλλογος «Φίλοι του Δριού»
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Τα προβλήματα στο Κέντρο Υγείας Πά-
ρου, αλλά και των άλλων Κυκλαδικών νησιών 
επισημαίνουν οι συνδικαλιστές, υπογραμμί-
ζοντας παράλληλα, ότι η επίλυσή τους περνά 
μέσα από την αλλαγή των Οργανισμών λει-
τουργίας των Κέντρων Υγείας.

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων 
Τομέα Υγείας Ν. Κυκλάδων, κ. Σ. Ρούσσος, 
υπερτονίζει κατ΄αρχάς, την έλλειψη προσω-
πικού, σε ιατρικό, παραϊατρικό προσωπικό, 
σε διοικητικό, αλλά και στα πληρώματα των 
ασθενοφόρων. Παράλληλα, κάνει λόγο για 
επέκταση του υπάρχοντος Κέντρου ή στην 
καλύτερη περίπτωση, για ένα νέο Κέντρο 
Υγείας.

Και αυτό, γιατί όπως αναφέρει, το Κέντρο 
Υγείας Πάρου έχει ιδρυθεί το 1987, λειτουρ-
γούσε σε ημερήσια βάση και οι θέσεις προσω-
πικού για τα τότε δεδομένα ήταν καλυμμένες. 
Άλλαξαν όμως πολλά πράγματα από τότε. 
Τώρα πλέον λειτουργεί σε 24ωρη βάση, οι 
επισκέπτες είναι πολύ περισσότεροι, ενώ το 
προσωπικό παραμένει αριθμητικά το ίδιο.

 Οι γιατροί που έρχονται τώρα καλύπτουν 
σε ένα βαθμό τις ανάγκες;

Πάντα κάθε γιατρός που έρχεται καλύπτει 
ανάγκες. Χρειάζεται όμως αλλαγή οργανι-
σμών για να ανοιχτούν θέσεις και γιατρών 
και άλλων ειδικοτήτων (νοσηλευτικό προ-
σωπικό, άτομα στο θυρωρείο και στη γραμ-
ματεία, ένα τουλάχιστον πλήρωμα για τα 
ασθενοφόρα). 

Αυτή τη στιγμή στα ασθενοφόρα είμαστε 
έξι άτομα και υπάρχει πρόβλημα, με τις άδει-
ες, τα ρεπό, τις ασθένειες. Για να λειτουργή-
σει το ασθενοφόρο σε 24ωρη βάση, ξεπερνά-
με τα όριά μας. 

Γι΄αυτό επιμένουμε σε αλλαγή Οργανι-
σμού, αλλά και στη δημιουργία νέου Κέ-
ντρου Υγείας. Η ενοικίαση άλλων χώρων για 
κάλυψη των αναγκών είναι προσωρινή, δεν 
θα λύσει το πρόβλημα.  

Εσείς τι κινήσεις έχετε κάνει ως συνδικα-
στικός φορέας προς αυτή την κατεύθυνση;

Πρώτος ο Σύλλογός μας έθεσε το θέμα για 
καινούριο Κέντρο Υγείας, εδώ και ενάμισι 
χρόνο. 

Οι ενέργειές μας δεν έχουν σταματήσει. 
Είτε εγγράφως, είτε σε συναντήσεις με τους 
υπεύθυνους θέτουμε τα αιτήματά μας, κάθε 

δίμηνο, αλλά απάντηση δεν παίρνουμε. Εδώ 
και δύο χρόνια έχουμε θέσει το αίτημά μας 
για τροποποίηση των Οργανισμών όλων των 
νησιών, στο υπουργείο Υγείας. Ένα αίτημα 
που παραμένει στα συρτάρια του Υπουργεί-
ου. 

Εκτιμούμε, ότι θα πρέπει να ενδιαφερθεί η 
τοπική κοινωνία, η Τ.Α. Θέλουμε συμπαρα-
στάτες στον αγώνα μας.

Τα στραβά και τα ανάποδα
Οι συνδικαλιστές επισημαίνουν και τα 

στραβά και τα ανάποδα που συμβαίνουν και 
ζητούν να ισχύσουν οι νόμοι του κράτους, 
ώστε να παρέχονται καλύτερες υπηρεσίες 
στους ασθενείς.

Τόσο ο Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Ρούσ-
σος όσο και το μέλος κ. Μιχαλάτος, υπο-
γραμμίζουν το πρόβλημα με τους ιδιώτες 
γιατρούς που κατά διαστήματα παρέχουν τις 
ιατρικές τους υπηρεσίες στο Κέντρο Υγείας. 
Όπως λένε, υπάρχει τιμολόγιο, που καθορί-
ζει την αμοιβή, αλλά δεν τηρείται. Οι ιδιώτες 
γιατροί, κάνουν τις ιατρικές πράξεις, χρησι-
μοποιούν τα υλικά του Κέντρου και «γδέρ-
νουν» τον κόσμο. 

Προτείνουν επίσης, να ισχύσει για τους 

επισκέπτες αλλοδαπούς το εισιτήριο, το 
οποίο είναι αρκετά χαμηλό, 3-4 ευρώ. Εάν 
εισπράττονται όμως αυτά τα χρήματα, θα 
καλύπτονται ορισμένες  από τις ανάγκες του 
Κέντρου Υγείας. 

Εργαζόμενοι δύο ταχυτήτων 
στο ΕΚΑΒ

Σε ότι αφορά στον τομέα που υπηρετούν, 
όπως τονίζουν, εδώ και περίπου τρία χρόνια 
έχουν γίνει παραρτήματα του ΕΚΑΒ στα νη-
σιά που καλύπτονται με ένα πλήρωμα. 

Επίσης, είχε ζητηθεί από τα πληρώματα 
των ασθενοφόρων να υποβάλουν αιτήσεις 
για μετάταξή τους στο ΕΚΑΒ, ώστε στη συ-
νέχεια να λειτουργήσει ΕΚΑΒ στις Κυκλά-

δες. Οι αιτήσεις υποβλήθηκαν, αλλά παραμέ-
νουν σε εκκρεμότητα. 

Το αποτέλεσμα είναι, να υπάρχουν δύο 
κατηγορίες υπαλλήλων στο συγκεκριμένο 
αντικείμενο. Οι οδηγοί ασθενοφόρων και 
οι διασώστες, οι οποίοι αμείβονται καλύτε-
ρα, παίρνουν περισσότερες ημέρες άδεια και 
αυτό δημιουργεί προκαλεί κόντρα. 

Πρόβλημα επίσης αποτελεί, κυρίως για 
τους ασθενείς, το γεγονός ότι οι διασώστες 
εργάζονται μαζί, ενώ οι οδηγοί ασθενοφό-
ρων, ο καθένας μόνος του.

Στην ερώτηση εάν υπάρξει πρόβλημα κατά 
τη διακομιδή και ο ασθενής χρειαστεί βοήθεια, 
η απάντηση είναι: «Ο οδηγός δεν μπορεί να 
γνωρίζει τι γίνεται στην καμπίνα. Πολλές φο-
ρές μας συνοδεύουν οι αγροτικοί γιατροί οι 
οποίοι όμως, δεν είναι υποχρεωμένοι». 

Απαραίτητο το Υγειονομικό αεροσκάφος 
Με βάση μια μελέτη από το 1996 έως το 

2005, αποδεικνύεται ότι και με νοσοκομείο, 
στη νησιωτική Ελλάδα πάντα θα υπάρχει 
ανάγκη για διακομιδές. 

Επίσημα στοιχεία του ΕΚΑΒ, δείχνουν 
ότι τα Νοσοκομεία (Πανεπιστημιακά) της 
Ρόδου, της Κω και του Ηράκλειου Κρήτης, 
κάνουν τις περισσότερες διακομιδές το χρό-
νο. Αυτό σημαίνει, ότι ένα πτητικό μέσο στις 
Κυκλάδες είναι πάντα απαραίτητο. 

Γι΄αυτό, οι κ.κ. Ρούσσος και Μιχαλάτος, 
τονίζουν ότι θα «πρέπει να στηριχθεί το 
υγειονομικό αεροσκάφος. Να λειτουργεί 
όμως κάτω από κανόνες. Ο γιατρός σήμερα 
συνοδεύει ασθενή με δική του ευθύνη. Και 
αν συμβεί οτιδήποτε, θα θεωρηθεί υπεύθυ-
νος. Γι΄ αυτό είναι απαραίτητο να υπάρχουν 
γιατροί για τις διακομιδές». 

Η συζήτηση με τους δύο συνδικαλιστές 
έκλεισε με σχόλιο για τη συνέντευξη στο 
πρώτο φύλο της Φωνής, των κ.κ. Μπιζά και 
Νούσια. Οι συνδικαλιστές κάνουν λόγο για 
διγλωσσία και θέτουν ένα ερώτημα. 

Όπως λένε, «ο κ. Μπιζάς τονίζει τις σοβα-
ρές ελλείψεις γιατρών και γενικότερα προ-
σωπικού, ενώ ο κ. Νούσιας λέει ότι πρόκειται 
για ένα καλά στελεχωμένο Κέντρο Υγείας. 
Νομίζουμε, ότι χρειάζεται μια πιο υπεύθυνη 
απάντηση. Είναι καλά στελεχωμένο ή έχουμε 
πρόβλημα;». 

Η α λ λ αγ ή των Οργανισμών λ ειτουργίας 
θα λύσει τα προβλήματα 

Το Κέντρο Υγείας Πάρου νοσεί βαριά λένε οι συνδικαλιστές
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ - ΕΡΓΑΣΙΑ
Γραμματέας ζητείται από μεσιτικό γραφείο με 
πολύ καλή γνώση Αγγλικών και γνώσεις Η/Υ. 
Πληροφορίες στο τηλ. 22840 - 21474 και απο-
στολή βιογραφικών στο 22840 - 23274. 

Ζητείται υπάλληλος για τουριστικό γραφείο. 
Απαραίτητη ξένη γλώσσα, γνώση Η/Υ και 
δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου. Πληροφορίες 
22840 22302 κ. Μαριέττα Κοντού.

Γραμματέας ζητείται από τεχνικό γραφείο με 
πολύ καλή γνώση Αγγλικών και γνώσεις Η/Υ. 
Πληροφορίες στο τηλ. 22840 - 21874 και απο-
στολή βιογραφικών στο 22840 - 23274.

Το κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων “Isa-
ias” στη Νάουσα, ζητάει πωλήτριες για πλήρη 
και μόνιμη απασχόληση. Πληροφορίες στο  
τηλ. 697 8337393

ΔΙΑΦΟΡΑ  

Πωλούνται μεταχειρισμένα, αλλά σε καλή κα-
τάσταση κουφώματα (πόρτες – παράθυρα με 
σίτα). Πληροφορίες  τηλ.: 6972183670  

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Ενοικιάζονται α) ανακαινισμένα γραφεία ορό-
φου β) ανακαινισμένος επαγγελματικός χώρος 
200 τ.μ. ισόγειο και 150 τμ στεγασμένη αυλή 
στο περιφερειακό Παροικίας πλησίον ΔΕΗ-
Εφορίας 35-45 τμ  Τηλ. 6877335656

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΙΩΝ

Λεύκες, μονοκατοικία, 3 υπνοδωμάτια, τζάκι, 
καλοριφέρ, θέα, ξενώνας. Καρολίνα Ιωαννίδου. 
Από 1990, Λιμάνι Νάουσας. 6944856105, 
22840 52225

Αλυκή, παραθαλάσσια, 90τ.μ., με μικρή, ανε-
ξάρτητη, στο ίδιο οικόπεδο. Και για εισόδημα. 
Καρολίνα Ιωαννίδου. Από 1990, Λιμάνι Νάου-
σας. 6944856105, 22840 52225 

Νάουσα, μονοκατοικία, διώροφη, 120τ.μ., 
150.000 €. Ισόγειο 45τ.μ., όροφος 75τ.μ., 
εύκολη πρόσβαση, Parking. Καρολίνα Ιωαννί-
δου. Από 1990, Λιμάνι Νάουσας στους Φοίνι-
κες. 6944856105, 22840 52225  

Νάουσα, ανεξάρτητη διώροφη οικία, καινού-
ρια, 160τ.μ., με δύο ανεξάρτητα μικρά διαμερί-
σματα, για εισόδημα ή ξενώνες. Τιμή συζητή-
σιμη, πλησίον αμμουδιάς Καρολίνα Ιωαννίδου. 
Από 1990, Λιμάνι Νάουσας στους Φοίνικες. 
6944856105, 22840 52225.

Νάουσα, λιμάνι, οικία, 150τ.μ., με τέσσερα 
ανεξάρτητα studio. Για εισόδημα. Καρολίνα 
Ιωαννίδου. Από 1990, Λιμάνι Νάουσας στους 
Φοίνικες. 6944856105, 22840 52225

Αντίπαρος, μεζονέτα 80τμ, 3υ/δ, με-

γάλες βεράντες, κοντά στη θάλασσα 
με πολύ καλή θέα. Δ.Τριανταφύλλου 
RE/MAX ALL STAR 22840-28530/1 
www.remax.gr, www.remax-greece.com

 

Αγκαιριά, βίλλα 280τμ + υπόγειο 94τμ με γκα-
ράζ και λεβητοστάσιο, σε 8στρ οικόπεδο, πισίνα, 
5υ/δ, 5 μπάνια, θέρμανση τοίχων, μεγάλες βερά-
ντες με καταπληκτική θέα θάλασσα και Αντίπαρο. 
Δ.Μέξης RE/MAX ALL STAR 22840-28530/1 
www.remax.gr 

Αγκαιριά, 2 κατοικίες, 85τμ σε 500τμ οικόπεδο με 
επιπλέον δόμηση 115τμ, και 95τμ σε 550τμ, εντός 
οικισμού, 2 υ/δ, 2 μπάνια, με ανεμπόδιστη θέα θά-
λασσα. Δ.Μέξης RE/MAX ALL STAR 22840 
28530/1 www.remax.gr

Νάουσα – Άγιος Ανδρέας, παραδοσιακή βίλλα 
300τμ σε 9,8στρ οικόπεδο με ελιές, αμπέλι και διά-
φορα δέντρα, βεράντες γύρω γύρω, ξενώνα, κεντρι-
κή θέρμανση, πηγάδι, καταπληκτική θέα στον κόλ-
πο της Νάουσας. Δ.Μέξης RE/MAX ALL STAR 
22840-28530/1 www.remax.gr

Αντίπαρος, Άγιος Γεώργιος, κατοικία 
114τμ, 2υ/δ, 2 μπάνια, 150μ από θάλασ-
σα, με υπέροχη θέα ανατολής και ηλιο-
βασιλέματος. Δ.Τριανταφύλλου RE/
MAX ALL STAR 22840-28530/1 
www.remax.gr, www.remax-greece.com

Πίσω Λιβάδι, κατοικία 117τμ, με 3υ/δ, 2 
μπάνια, 52τμ βεράντα, με καταπληκτική θέα 
όλη την ανατολική ακτή. Ν. Μιχαλακόπουλος 
RE/MAX ALL STAR 22840-28530/1 
www.remax.gr, www.remax-greece.com

Αγκαιριά, πέτρινη μεζονέτα 102τμ, 2υ/δ, μεγάλες 
βεράντες, καθιστικό με τζάκι, παραδοσιακής αρ-
χιτεκτονικής, πανοραμική θέα θάλασσα και νησιά. 
Denis RE/MAX ALL STAR 22840-28530/1 
www.remax.gr, www.remax-greece.com

Αγκαιριά, κατοικία 85τμ, 2υ/δ, 2 μπά-
νια, ανεμπόδιστη θέα θάλασσα. Denis 
RE/MAX ALL STAR 22840-28530/1 
www.remax.gr, www.remax-greece.com

Παροικία, κατοικία 90τμ, 2υ/δ, καταπλη-
κτική θέα θάλασσα και ηλιοβασίλεμα. De-
nis RE/MAX ALL STAR 22840-28530/1 
www.remax.gr, www.remax-greece.com

Δυτικά, επιπλωμένη μεζονέτα 150τμ, 
με 2 ξενώνες, πανοραμική θέα θάλασσα 
Αντιπάρου, άριστης κατασκευής, πισίνα, 
γκαράζ, αποθήκη, κήπος. Λ.Καρακόλια 
RE/MAX ALL STAR 22840-28530/1, 
www.remax.gr, www.remax-greece.com

Παροικία – Αγία Ειρήνη, μονοκατοικία 165τμ 
σε 1.340τμ οικόπεδο, 2υ/δ και 1 studio, μεγά-
λες βεράντες, θέα ηλιοβασίλεμα. Λ.Καρακόλια 
RE/MAX ALL STAR 22840-28530/1 
www.remax.gr, www.remax-greece.com

Νάουσα, μονοκατοικία 260τμ σε 7στρ οικό-
πεδο, με δικό του πηγάδι, κοντά στη θάλασ-

σα, με θέα στις Κολυμπήθρες. Λ.Καρακόλια 
RE/MAX ALL STAR 22840-28530/1 
www.remax.gr, www.remax-greece.com

1.. ΠΑΡΟΣ ΑΓ.ΑΡΣΕΝΙΟΣ παραδοσιακές 
λιθόκτιστες κατοικίες, εκπληκτική θεά  λιμάνι, 
Αντίπαρο, ηλιοβασίλεμα, δεντροφυτεμένος 
κήπος 1000τμ  πέτρινοι νεροχύτες  BBQ 
ξυλόφουρνος  τζάκι, κεντρική θέρμανση air-
condition (90-156τ.μ) μεγάλες βεράντες,  
συναγερμός 6977335656   6945157128 
www.skopasvillage.gr

Πάρος, ανεξάρτητη μεζονέτα, 220τ.μ., σε οικόπε-
δο 3 στρέμματα, ανεμπόδιστη θέα λιμάνι, Αντίπα-
ρο και ηλιοβασίλεμα, σε 3 επίπεδα, κυκλαδίτικο 
ύφος, τιμή 400.000 Ευρώ. ASPIS REAL ES-
TATE Τηλ.2284024007. Κωδικός ΠΠΟ2-12 

Κατοικία 65τ.μ. σε ύψωμα με απεριόριστη 
θέα θάλασσα, τον κόλπο του Παρασπόρου 
και νησιά. Δύο Υ/Δ, δύο μπάνια, τζάκι, πολύ 
καλή κατασκευή. Τιμή 125.000 Ευρώ. ASPIS 
REAL ESTATE Τηλ.2284024007

Πωλείται οικία 230m2 σε κτήμα 7500m2, πε-
ριοχή Φιλίζι, ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΛΗ-
ΤΑΣ Τηλ. 6948242797

Πωλείται πέτρινη κατοικία 100 τ.μ με οικό-
πεδο 3 στρεμμάτων στο Φιλίζι, 250 μ. από 
τη Σάντα Μαρία. Μεσιτικό γραφείο Spiti, 
Καραχάλιος Σταύρος. Τηλ. 6937033316

Πωλούνται στη Μάρπησσα κατοικίες από 
100 τ.μ εως 140 τμ με θέα όλη την ανατολική 
ακτή. Μεσιτικό γραφείο Spiti, Καραχάλιος 
Σταύρος. Τηλ. 6937033316 Πωλούνται 
εξοχικές κατοικίες 60-70 και 80 τ.μ κοντά 

στο Φάραγγα. Καταπληκτική θέα. Μεσιτικό 
γραφείο Spiti, Καραχάλιος Σταύρος. Τηλ. 
6937033316

Διαλέξτε το σπίτι που σας ταιριάζει στις περι-
οχές Υστέρνι ή Αμπελάς, με απεριόριστη θέα 
θάλασσα. Μεσιτικό γραφείο Spiti, Καραχάλι-
ος Σταύρος.  Τηλ. 6937033316

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ – 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ 

Νάουσα σχεδίου, 320τ.μ. θέα θάλασσα. Καρο-
λίνα Ιωαννίδου. Από 1990, Λιμάνι Νάουσας 
στους Φοίνικες. 6944856105, 22840 52225

Νάουσα, εκτός προς Σταυρό, 4.000τ.μ., θέα, 
60.000 €. Καρολίνα Ιωαννίδου. Από 1990, Λι-
μάνι Νάουσας. 6944856105, 22840 52225 

Τζανές, Δρυός, 8.000τ.μ. με κατοικία, άριστη 
κατάσταση, θέα. Καρολίνα Ιωαννίδου. Από 
1990, Λιμάνι Νάουσας. 6944856105, 22840 
52225

Παροικία, παραλιακά 2.000τ.μ. + 2.500τ.μ. 
συνεχόμενα, σχεδίου. Καρολίνα Ιωαννίδου. 
Από 1990, Λιμάνι Νάουσας. 6944856105, 
22840 52225

Παροικία, περιφερειακός, 6.000τ.μ. Καρολίνα 
Ιωαννίδου. Από 1990, Λιμάνι Νάουσας στους 
Φοίνικες. 6944856105, 22840 52225. 

Νάουσα, εντός σχεδίου, 600τ.μ.,  κτίζει  400τ.
μ., Καρολίνα Ιωαννίδου. Από 1990, Λιμάνι 
Νάουσας. 6944856105, 22840 52225   

Πωλείται αγροτεμάχιο 2500m2, άρτιο, οικο-
δομήσιμο, επί ασφάλτου, ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ, 
τιμή 50.000 €. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΛΗ-
ΤΑΣ Τηλ. 6948242797

Πωλείται αγροτεμάχιο 2500m2, άρτιο οικο-
δομήσιμο με παλαιά κτίσματα 60m2 στην πε-
ριοχή Καλάμι, τιμή 110.000 €. ΜΕΣΙΤΙΚΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΛΗΤΑΣ Τηλ. 6948242797

Πωλούνται στον Κώστο 2 αγροτεμάχια 
10.300m2 και 8.000m2, ΘΕΑ ΠΑΝΟΡΑΜΙ-
ΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ, ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΕΛΗΤΑΣ Τηλ. 6948242797

Πωλείται στον Πρόδρομο αγροτεμάχιο 
4.000m2, χτίζει 400m2,ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ, τιμή 
100.000 €,  ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΛΗΤΑΣ 
Τηλ. 6948242797

Πωλούνται δύο αγροτεμάχια 100m από θά-
λασσα, 4200m2 και 7500m2, 

ΘΕΑ ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ, ΠΕΡΙ-
ΟΧΗ ΧΟΧΛΑΚΑΣ, ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΕΛΗΤΑΣ Τηλ. 6948242797

 Πωλούνται στο Άσπρο Χωριό, επί του κεντρι-
κού δρόμου, 2 οικόπεδα 2800m2 και 1100m2, 
κατάλληλα για οικιακή ή επαγγελματική 
χρήση, ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΛΗΤΑΣ  
Τηλ. 6948242797

   Οικόπεδο 2.750 τ.μ., άρτιο και οικοδομήσι-
μο (κάθετη ιδιοκτησία), με άδεια οικοδόμη-
σης του 2007 για 128τ.μ. Απόσταση 500μ 

από την παραλία του Φάραγγα. Εκπληκτική 
ανεμπόδιστη θέα θάλασσα και νησιά, τιμή 
210.000 Ευρώ.  ASPIS REAL ESTATE  Τηλ. 
2284024007

Πίσω Λιβάδι, οικόπεδο 5.123 τ.μ. εκτός οικι-
σμού, εντός ζώνης, άρτιο και οικοδομήσιμο, 
θέα θάλασσα. Τιμή 135.000 Ευρώ. ASPIS 
REAL ESTATE Τηλ.2284024007

Πάρος, Μάρπησσα, οικόπεδο σε ύψω-
μα, 1.000τ.μ., 120.000 Ευρώ. Κτίζει 
200τ.μ. ASPIS REAL ESTATE 
Τηλ.2284024007

Πάρος, 10 λεπτά από Παροικία, οικόπε-
δο 32.000τ.μ., απεριόριστη θέα, εφαπτό-
μενο στη θάλασσα, 450.000 Ευρώ. AS-
PIS REAL ESTATE Τηλ.2284024007 
Κωδικός ΠΠΟ2-2

Πάρος, Νάουσα, οικόπεδο 500τ.μ. εντός 
σχεδίου. Κτίζει 380τ.μ., σε πολύ καλό ση-
μείο. Τιμή 130.000 Ευρώ ASPIS REAL 

ESTATE   Τηλ. 2284024007

Παροικία, αγροτεμάχιο 25.500τ.μ. άρτιο 
και οικοδομήσιμο. Συναρπαστική θέα λι-
μάνι και θάλασσα. Απόσταση 500μ από 
οικισμό Παροικίας. Τιμή 350.000 Ευρώ. 
ASPIS REAL ESTATE Τηλ. 22840 
24007 

Παροικία, οικόπεδο 12στρ, άρτιο και οι-
κοδομήσιμο, με καταπληκτική θέα τον 
κόλπο της Παροικίας. Ν.Μιχαλακόπουλος 
RE/MAX ALL STAR 22840-28530/1 
www.remax.gr, www.remax-greece.com

Πάρος Καλάμι, οικόπεδο μισό στρέμμα με 
δυνατότητα δόμησης 100τ.μ. με πανοραμι-
κή θέα. Τιμή 152.000 Ευρώ ASPIS REAL 
ESTATE Τηλ.2284024007

Αμπελάς, οικόπεδο 7,6 στρ, άρτιο και 
οικοδομήσιμο, καταπληκτική θέα θά-
λασσα και Νάξο. Ν.Μιχαλακόπουλος 
RE/MAX ALL STAR 22840-28530/1 
www.remax.gr, www.remax-greece.com

Άσπρο Χωριό, 3 οικόπεδα 1.372τμ, 
2.556τμ και 1.120τμ, πάνω σε κεντρι-
κό δρόμο με θέα θάλασσα. Τ.Δράκου 
RE/MAX ALL STAR 22840-28530/1 
www.remax.gr,   www.remax-greece.com

Παροικία – Άγιος Γεώργιος, οικόπε-
δο 4.980τμ, με καταπληκτική θέα θά-
λασσα και ηλιοβασίλεμα. Τ.Δράκου 
RE/MAX ALL STAR 22840-28530/1 
www.remax.gr, www.remax-greece.com 

Νάουσα – Καμάρες, οικόπεδο 4.060τμ, 
εκτός σχεδίου, άρτιο και οικοδομήσιμο, 
ιδανικό για εμπορική χρήση. Τ.Δράκου 
RE/MAX ALL STAR 22840-28530/1 
www.remax.gr, www.remax-greece.com

Αντίπαρος, Κάμπος, οικόπεδο 6.528τμ, 500μ 
από παραλία, με αμπέλι. Δ.Τριανταφύλλου 
RE/MAX ALL STAR 22840-28530/1 
www.remax.gr, www.remax-greece.com

Πωλείται αγροτεμάχιο 12 στρεμμάτων πάνω 
στον κεντρικό δρόμο Νάουσας-Παροικί-
ας. Μεσιτικό γραφείο Spiti, Καραχάλιος 
Σταύρος. Τηλ. 6937033316

Πωλείται οικόπεδο 4 στρεμμάτων στον κε-
ντρικό δρόμο Ναουσας-Παροικίας με παλιά 
κατοικιά 70 τ.μ, λιγα μέτρα από τη θάλασσα. 
Μεσιτικό γραφείο Spiti, Καραχάλιος Σταύ-
ρος. Τηλ. 6937033316

Πωλούνται οικόπεδα στον Κώστο με θέα 
Νάξου, διαθέτουν άδεια οικοδομής και παλιά 
κατοικιά. Μεσιτικό γραφείο Spiti, Καραχάλι-
ος Σταύρος. Τηλ. 6937033316

Πωλείται κτήμα 2,5 στρεμμάτων στις Λεύκες 
μέσα σε καταπράσινο περιβάλλον, διαθέτει 20 
ελιές. Μεσιτικό γραφείο Spiti, Καραχάλιος 
Σταύρος. Τηλ. 6937033316

Πωλούνται οικόπεδα στη Νάουσα από 
500 τ.μ εως 1000 τ.μ εντός σχεδίου. Μεσι-
τικό γραφείο Spiti, Καραχάλιος Σταύρος. 
Τηλ. 6937033316

Πωλείται κτήμα 10 στρεμμάτων στη Νάουσα, 
περιοχή Μοναστήρι, σχεδόν πάνω στη θά-
λασσα. Μεσιτικό γραφείο Spiti, Καραχάλιος 
Σταύρος. Τηλ. 6937033316

ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΞΟΧΙΚΩΝ

ΠΑΡΟΣ (ΠΑΡΑΣΠΟΡΟΣ) Πέτρινη κατοι-
κία 150 τ.μ. σε 2,5 στρ. οικόπεδο υπό ανέγερ-
ση με φανταστική θέα το λιμάνι της παροικίας 
και το πέλαγος μόλις 2 ΚΜ από το κέντρο 
της πόλης. Παριανή Κτηματομεσιτική 22840 
21784 – 6974327545

ΠΑΡΟΣ (ΚΑΛΑΜΙ) Κατοικία 115 τ.μ. 
νεόδμητη εντός οικισμού με οικόπεδο 450 
τ.μ. σε προνομιακή θέση με θέα το λιμάνι της 
Παροικίας μόλις 1,5 ΚΜ από το κέντρο της 
πόλης. Παριανή Κτηματομεσιτική. 22840 
21784 – 6974327545

ΠΑΡΟΣ (ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ) Πέτρινη κα-
τοικία 120 τ.μ. με οικόπεδο 2 στρ. νεόδμητη 
με εκπληκτική θέα μόλις 150 μέτρα από την 
γνωστή παραλία της Χρυσής Ακτής. Μόνο 
σοβαρές προτάσεις. Τιμή 300.000 ευρώ. 
Παριανή  Κτηματομεσιτική. 22840 21784 
– 6974327545

ΠΑΡΟΣ (ΑΜΠΕΛΑΣ) νεόδμητη πέτρινη 
κατοικία 120 τ.μ. με οικόπεδο 2 στρ. εκπλη-
κτικής κατασκευής και αρχιτεκτονικής, κυριο-
λεκτικά πάνω στο κύμα. Παριανή Κτηματομε-
σιτική 22840 21784 – 697 4327545

ΠΑΡΟΣ (ΑΣΠΡΟ ΧΩΡΙΟ) Νεόδμητη 
ισόγεια κατοικία 57 τ.μ. με κήπο και πισίνα 
σε συγκρότημα 7 κατοικιών με 2 Υ / Δ σε 
σημείο με φοβερή και ανεμπόδιστη θέα. 
Παριανή Κτηματομεσιτική. 22840 21784 
– 6974327545

ΠΑΡΟΣ (ΑΜΠΕΛΑΣ) Νεόδμητη πέτρινη 
κατοικία 100 τ.μ. με φοβερή και ανεμπόδιστη 
θέα εκπληκτικής κατασκευής και αρχιτεκτο-
νικής. Παριανή Κτηματομεσιτική. 22840 
21784 – 6974327545

ΠΑΡΟΣ (ΝΑΟΥΣΑ) Νεόδμητη πέτρινη 
κατοικία 95 τ.μ. με οικόπεδο 700 μέτρα 
μοναδικής κατασκευής και αρχιτεκτονικής. 
Μόλις 500 μέτρα από το κέντρο της Νάουσας 
και την παραλία. Παριανή Κτηματομεσιτική.  
22840 21784 – 6974327545

ΠΑΡΟΣ (ΣΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ) Εκπληκτική πέ-
τρινη κατοικία 100 τ.μ. εξαιρετικής κατασκευ-
ής και Κυκλαδικής αρχιτεκτονικής με φοβερή 
και ανεμπόδιστη θέα. Παριανή Κτηματομεσι-
τική. 22840 21784 – 6974327545

ΠΑΡΟΣ (ΝΑΟΥΣΑ) Γκαρσονιέρες και δυ-
άρια από 28 τ.μ. νεόδμητα μόλις 1 λεπτό με 
τα πόδια από την παραλία και το κέντρο της 
Νάουσας. Μεγάλες βεράντες και ανεμπόδι-
στη θέα. Παριανή Κτηματομεσιτική. 22840 
21784 – 6974327545

ΠΑΡΟΣ (ΠΑΡΟΙΚΙΑ) Πέτρινες κατοικίες 
από 75 τ.μ. σε μικρό νεόδμητο συγκρότημα 
με οικόπεδο 1 στρ. περίπου η κάθε κατοικία, 
ωραία θέα, μόλις 100 μέτρα από αμμουδερή 
παραλία της Αγ. Ειρήνης. Παριανή Κτηματο-
μεσιτική. 22840 21784 - 6974327545  

 Η ΠΑΡΙΑΝΉ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ζητάει άτομα για την στελέχωση 
του τμήματος πωλήσεων. 
Παρέχονται Bonus, κινητό 
και έξοδα κίνησης.

Πληροφορίες 
3ο χλμ.  Παροικίας  Νάουσας 

Τηλ.2284021784
6974327545

Το πιο τεχνολογικά εξοπλισμέ-
νο εργοστάσιο στην Ελλάδα 
στην κατασκευή ξύλινων κου-
φωμάτων, ζητά να προσλάβει :
Νέους ή νέες μέχρι 35 ετών για 
μόνιμη απασχόληση σε διαφό-
ρους τομείς της παραγωγικής 
διαδικασίας του εργοστασίου.
Η εταιρία ειδικεύεται στο ξύ-
λινο κούφωμα, πάνω από 60 
χρόνια και έχει ως χώρο δρά-
σης τον Νομό Κυκλάδων.
22840 41504
κιν. 697 4012006  
Κος Αντώνης 
Κρητικός

Τιμοκατάλογος για τις μικρές αγγελίες

Απλή αγγελία μέχρι 15 λέξεις Ιδιωτών ΔΩΡΕΑΝ οι δύο πρώτες δημοσιεύσεις

1. Απλή αγγελία μέχρι 15 λέξεις Ιδιώτες  . . . . . . . . . . .5 €
2.                                                         Μεσίτες  . . . . . . . . . . .3 €
3. Απλή αγγελία με πλαίσιο  . . . . . . . . . .10 €
4. Αγγελία με φωτογραφία και 15 λέξεις  . . . . . . . . . .15 €
5. Πέρα των 15 λέξεων  . . . . . .    0,25 € ανά λέξη

Ζητείται διορθωτής-ια, 
για την εφημερίδα 

“Φωνή της Πάρου”,
 μερική απασχόληση. 

Τηλ.6977248885 
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Το πρόγραμμα του πα-
νηγυρικού εορτασμού της 
Εθνικής Επετείου 25ης 
Μαρτίου, σχεδιάστηκε από 
το Επαρχείο Πάρου, σύμ-
φωνα με την εγκύκλιο του 
υπουργείου Εσωτερικών.

Όπως τονίζεται σε ανακοί-
νωση του Επαρχείου, καλού-
νται όλες οι Αρχές, Οργανι-
σμοί, Φορείς, Σωματεία και 
πολίτες να συμμετάσχουν 
στον εορτασμό. Τονίζεται 
επίσης, ότι θα γίνει γενικός 
σημαιοστολισμός από το 
πρωί της 23ης Μαρτίου έως 
τη δύση του ηλίου ανήμερα 
της επετείου, ενώ θα φωτα-
γωγούνται τις νυχτερινές 
ώρες τα δημόσια κτίρια.

Η Έπαρχος, Γρ. Πρω-
τολάτη, επισημαίνει ότι το 
«μήνυμα της Εθνικής μας 
Παλιγγενεσίας αποτελεί δι-
αχρονικό μήνυμα ενότητας 
στον αγώνα για Ανεξαρτη-
σία, Ελευθερία, Δημοκρα-

τία, Ανθρώπινα Δικαιώματα, 
Ειρηνική Συνύπαρξη Λαών, 
διαφύλαξη της Διεθνούς 
Νομιμότητας, Παιδεία και 
Πολιτισμό».

Το πρόγραμμα
Δευτέρα 24 Μαρτίου
Εορτασμός στα σχολεία, 

τις Δημόσιες Υπηρεσίες, τα 
Ν.Π.Δ.Δ. και τους Οργανι-
σμούς.

Ώρα 11.00 π.μ.
Κατάθεση στεφάνων στο 

μνημείο της Μαντώς Μαυ-
ρογένους, από μαθητές και 
σπουδαστές.

Τρίτη 25η Μαρτίου
Στις 07.30 π.μ. θα σημά-

νουν χαρμόσυνα όλες οι κα-
μπάνες.

Στις 10 θα τελεστεί η επί-

σημη δοξολογία στον ιερό 
ναό Παναγίας Εκατοντα-
πυλιανής και στη συνέχεια 
θα εκφωνηθεί ο πανηγυρι-
κός της ημέρας από τη Δι-
ευθύντρια του Γυμνασίου 
Αρχιλόχου, κ. Μοσχούλα 
Μαρμαρά.

Στις 10.30 π.μ. θα γίνει 
επιμνημόσυνη δέηση, κατά-
θεση στεφάνων και τήρηση 
ενός λεπτού σιγής στο χώρο 
του μνημείου των Πεσόντων. 
Η τελετή θα κλείσει με τον 
Εθνικό Ύμνο από τη φιλαρ-
μονική του Δήμου Πάρου.

Στις 11.00 π.μ. θα γίνει 
η παρέλαση των μαθητών 
στην παραλιακή λεωφόρο, 
Ακτή Γιάννη Πάριου και 
θα ακολουθήσει δεξίωση 
στο χώρο του Α΄ Κ.Α.Π.Η. 
Οι εκδηλώσεις θα ολοκλη-
ρωθούν με εθνικούς πα-
ραδοσιακούς χορούς από 
το χορευτικό συγκρότημα 
Πάρου. 

Το αίμα, δεν έχει ώρα, σύνορα και χρώμα. 
Μόνο άνθρωποι που το πιστεύουν αυτό, μπο-
ρούν πραγματικά να δημιουργήσουν και να 
συνεισφέρουν στον συνάνθρωπο. Γιατί το αίμα 
είναι ζωή και αφορά όλους μας. 

Η πρόεδρος του Συλλόγου Εθελοντών Αιμο-
δοτών Πάρου, κ. Μαρία Ναυπλιώτη, αλλά και 
τα μέλη του, δίνουν ζωή χρόνια τώρα σε πολ-
λούς συνανθρώπους μας. 

Από το 1982 που δημιουργήθηκε ο σύλλο-
γος, με 22 άτομα, εργάζεται γι΄ αυτό το σκοπό. 
Σήμερα μετρά 2000 μέλη, 1100 φιάλες αίμα, 
ενώ περίπου 2800 άτομα, ένοιωσαν τι σημαίνει 
εθελοντισμός σε ζητήματα ζωής… 

Η όλη διαδικασία για τους ανθρώπους που 
έχουν ανάγκη από αίμα, είναι ένα απλό τηλε-
φώνημα στο Σύλλογο, ο οποίος συνεργάζεται 
με το νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία. Εκεί 
στέλνει το αίμα και το νοσοκομείο με τη σειρά 
του εξυπηρετεί τις ανάγκες των Παριανών.

Η αιμοδοσία γίνεται δύο φορές το χρόνο, 
από συνεργείο αιμοληψίας του Παίδων Αγίας 

Σοφίας, που έρχε-
ται στην Πάρο γι’ 
αυτό το σκοπό.

 Μία την άνοιξη, 
για ένα τετραήμε-
ρο, στην  Αντίπαρο, 
στο Κέντρο Υγεί-
ας Πάρου στην 
Παροικιά και στη 
Μάρπησσα, προς 
τιμήν του αγωνιστή 
Ν. Στέλλα.

Η δεύτερη γίνεται το Φθινόπωρο στη Νάου-
σα και στην Παροικιά. 

Όπως αναφέρει στη «Φωνή της Πάρου» η κ. 
Ναυπλιώτη, καθημερινά δέχεται τηλεφωνήματα 
για αίμα. Από 2-3 έως και 10 τηλεφωνήματα. 
Και όλοι εξυπηρετούνται. Φτάνει να πουν την 
ομάδα αίματος και πόσες φιάλες θα χρειαστούν. 
Τα υπόλοιπα, είναι υπόθεση του συλλόγου. 

Ο Σύλλογος αιμοδοτών Εθελοντών Πάρου, 
είναι γνωστός και έχει αναγνωριστεί η προσφο-

ρά του. Δύο φορές τιμήθηκε με χρυσό μετάλλιο 
από τον τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κω-
στή Στεφανόπουλο. 

Αυτό ίσως είναι το λιγότερο. Εκείνο που 
μετράει για το Σύλλογο, είναι η ευγνωμοσύνη 
των ανθρώπων. Γιατί ο Σύλλογος δημιουργή-
θηκε για να προσφέρει και αυτό πράττει. Δίνει 
αίμα σε όσους το χρειάζονται. Η πρόεδρός 
του, ακούραστη αιμοδότρια από την ηλικία 
των 15 χρόνων έχει περάσει με τη στάση ζωής 
της το μήνυμα. Το αίμα δεν έχει ώρα, σύνορα 
και χρώμα…

Στην πρώτη γραμμή
Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Πάρου - Αντιπάρου

Για την ποιότη-
τα των προϊόντων 
τους βραβεύτηκαν 
τα  ζαχαροπλα-
στεία Χαμηλοθώ-
ρη από εκδοτική 
εταιρία διεθνούς εμπορίου, που εδρεύει στην 
Ισπανία.

Η εκδήλωση έγινε σε γνωστό Αθηναϊκό 
ξενοδοχείο και αφορούσε επαγγελματίες από 
διάφορους χώρους των βαλκανικών χωρών.

Συγκεκριμένα, ο κ. Χαμηλοθώρης πήρε το 
1ο βραβείο για την υψηλή ποιότητα των προϊ-
όντων και την αναγνώριση της απόδοσής του 
στο μάνατζμεντ. 

Το βραβείο έδωσε στο συμπατριώτη μας, ζα-
χαροπλάστη, ο πρόεδρος της Εταιρίας, κ. Luis 
Abello.

Να σημειωθεί, ότι η συγκεκριμένη 
Ισπανική Εταιρία, συνεργάζεται με τα επι-
μελητήρια 70 χωρών, μεταξύ των οποίων 
και της Ελλάδας.   

Πρόγραμμα Πανηγυρικού Εορτασμού 25ης Μαρτίου

Εθνική και θρησ κ ευτική γιορτή

Βραβείο ποιότητας 
στα ζαχαροπλαστεία 

Χαμηλοθώρη

Μία περίπου εβδομάδα που μπήκαμε στη 
Μεγάλη Σαρακοστή και πολλοί είναι οι πι-
στοί που νηστεύουν. Η νηστεία είναι η αποχή 
από συγκεκριμένες τροφές ή από την τροφή 
γενικά, με σκοπό την σωματική αλλά και 
πνευματική άσκηση του ατόμου. 

 Κατά την Σαρακοστή, η νηστεία 
περιλαμβάνει αποχή από όλα τα ζωικά προϊό-
ντα. Τρόφιμα που αποκλείονται από το διαι-
τολόγιο είναι τα γαλακτοκομικά, το κρέας, το 
ψάρι, το αυγό. Αποτέλεσμα του αποκλεισμού 
αυτών των τροφίμων από το διαιτολόγιο εί-
ναι η αυξημένη κατανάλωση φρούτων, λα-
χανικών, ζυμαρικών, ψωμιού, οσπρίων, λαδε-
ρών φαγητών και λίπους, ώστε να επιτευχθεί 
ενεργειακό ισοζύγιο. 

Παρακολουθώντας τα παραπάνω διακρί-
νουμε ότι οι συστάσεις της νηστείας μοι-
άζουν αρκετά με αυτές της Μεσογειακής 
Διατροφής, ενός από τους υγιεινότερους τύ-
πους διατροφής στον κόσμο. Κατά συνέπεια 
η νηστεία μπορεί να αποτελέσει μια περίοδο 
φυσικής αποτοξίνωσης του οργανισμού από 
την ευρεία κατανάλωση ζωικών προϊόντων 
που παρατηρείται τις υπόλοιπες ημέρες του 
χρόνου. 

Αναλύοντας τον τρόπο διατροφής παρατη-
ρούμε αύξηση της κατανάλωσης λαχανικών 
και φρούτων, με αποτέλεσμα να αυξάνεται 
η πρόσληψη φυτικών ινών που ευθύνονται 
για την ομαλή λειτουργία του πεπτικού συ-
στήματος και την μείωση εμφάνισης καρκί-
νου του παχέως εντέρου. Επίσης αυξάνεται η 
πρόσληψη μικροστοιχείων με αντιοξειδωτική 
δράση όπως είναι η βιταμίνη C, βιοφλαβο-
νοειδή, καροτίνες, τα οποία βελτιώνουν την 
λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, 
καλύπτουν τον οργανισμό από την αρνητική 
δράση των ελευθέρων ριζών προφυλάσσο-
ντας τα τοιχώματα των αγγείων και τον οργα-
νισμό από διάφορες μορφές καρκίνου. Ακόμα 
εντάσσονται πιο τακτικά στο εβδομαδιαίο δι-
αιτολόγιο τα θαλασσινά, τα οποία παρέχουν 
αυξημένες ποσότητες ω-3 και ω-6 λιπαρών 
οξέων, βελτιώνοντας την καρδιακή και νευ-
ρική λειτουργία, και το λιπιδαιμικό προφίλ 
του οργανισμού. Αυτά είναι και τα κυριότερα 
ευεργετήματα της νηστείας προς τον ανθρώ-
πινο οργανισμό.

Ήπια κατανάλωση αλκοόλ
Παράλληλα, η περίοδος της Σαρακοστής 

– όπως άλλωστε και οι υπόλοιπες ημέρες του 
χρόνου – μπορεί να περιλαμβάνουν και την ήπια 
κατανάλωση αλκοόλ. Είναι όμως σημαντικό οι 
επιλογές που θα γίνουν να είναι κατά το δυνα-
τό πιο υγιεινές. Προς την κατεύθυνση αυτή, οι 
δύο καλύτερες επιλογές που θα μπορούσαμε να 
έχουμε στο πλαίσια μιας κατά το δυνατόν ισορ-
ροπημένης διατροφής είναι η μπίρα και το κρα-
σί. Κι αυτό με δεδομένο το γεγονός ότι τα ποτά 
αυτά περιέχουν τη μικρότερη περιεκτικότητα σε 
αλκοόλ. Επίσης, δεν απαιτούν για την κατανά-
λωση τους προσθήκη αναψυκτικού, που θα έδινε 
επιπλέον θερμίδες και για το λόγο αυτό κατατάσ-
σονται στα δύο λιγότερο «παχυντικά ποτά». 
Ιδιαιτέρως όμως όταν μιλάμε για θρεπτική αξία, 
η μπίρα και το κρασί ξεχωρίζουν από τα άλλα 
αλκοολούχα ποτά, λόγω της υψηλής περιεκτικό-
τητάς τους σε αντιοξειδωτικές ουσίες. Οι ουσίες 
αυτές αποτελούν σήμερα αντικείμενο έντονου 
ερευνητικού ενδιαφέροντος, καθώς έχει αποδει-
χτεί ότι μπορεί να παράσχουν μια ασπίδα προ-
στασίας έναντι σημαντικών νοσημάτων φθοράς, 
όπως τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Παράλληλα, 
η μπίρα περιέχει και μια σειρά απαραίτητων για 
την καλή υγεία του οργανισμού βιταμινών, όπως 
η βιταμίνη Β6, Β12 και το φυλλικό οξύ, συστα-
τικά σημαντικά για την καλή υγεία της καρδιάς, 
των αγγείων και όχι μόνο.

Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να τονιστεί 
ότι κατά την περίοδο της Σαρακοστής παρουσι-
άζεται μειωμένη πρόσληψη σε βιταμίνη Β12. Η 
βιταμίνη Β12 συντελεί στην ομαλή παραγωγή 
και ανάπτυξη ερυθροκυττάρων. Η μειωμένη  
της πρόσληψη οδηγεί στην ανάπτυξη αναιμίας. 
Πληθυσμιακές ομάδες που βρίσκονται σε κίν-
δυνο είναι αυτοί που έχουν αυξημένες ανάγκες 
όπως τα παιδιά, οι αθλητές, οι υπερήλικες, οι 
γυναίκες σε έμμηνο ρύση, οι εγκυμονούσες και 
οι γυναίκες σε γαλουχία. Συμπτώματα έλλειψης 
είναι η αδυναμία, η εύκολη κόπωση και η υπνη-
λία. Τρόφιμα φυτικής προέλευσης, πλούσια σε 
σίδηρο και βιταμίνη Β12 που δεν θα πρέπει να 
λείπουν από κανένα νηστίσιμο διαιτολόγιο είναι 
τα όσπρια, οι ξηροί καρποί, τα οστρακοειδή, το 
ταχίνι, το σησάμι, και τα εμπλουτισμένα δημητρι-
ακά, ενώ το μόνο αλκοολούχο ποτό που περιέχει 
αυτή τη βιταμίνη είναι η μπίρα.

Σωστή διατροφή και κατά την περίοδο της Σαρακοστής

Σωματική και πνευματική άσ κησ η 

Η πρόεδρος του Συλλόγου Αιμοδοτών 
Πάρου - Αντιπάρου κ. Μ.  Ναυπλιώτη



ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 
Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Αθλητές του ΝΟΠ 
σ την  Ιτα λία 

Επτά αθλητές της κατηγορίας Optimist 
του Ναυτικού Ομίλου Πάρου αναχώρη-
σαν για την Ιταλία, για να πάρουν μέρος 
σε αγώνες που θα γίνουν στην λίμνη  
Garda από 20 έως 23 Μαρτίου.

Ο αγώνας είναι διεθνής ,οι συμμετοχές  
περισσότερες από 800 από όλες τις ευ-
ρωπαϊκές χώρες και επόμενο είναι ο συ-
ναγωνισμός να είναι εντονότατος.

Η συμμετοχή των αθλητών του ΝΟΠ 
στον αγώνα αυτό κρίθηκε απαραίτητη 
από το προπονητικό τημ  για απόκτη-
ση αγωνιστικής εμπειρίας, λόγω του ότι 
στο ίδιο μέρος θα γίνουν το καλοκαίρι οι 
αγώνες του πανευρωπαϊκού Πρωταθλή-
ματος στους οποίους θα πάρουν μέρος 
αθλητές του Ομίλου.

Το υψηλό επίπεδο των αθλητών του 
ΝΟΠ και οι συνεχείς διακρίσεις τους 
στα ελληνικά πρωταθλήματα «άνοιξαν» 

τον δρόμο τους και για συμμετοχές τους 
σε αγώνες εκτός Ελλάδας

Η αποστολή αποτελείται από τους:.
Σαρρή Πολυξένη, Σκούρτη Βαλεντίνα, 

Πατέλη Νικόλαο, Τσουκάρη Θεόδωρο, 
Σκιαδά Νικόλαο, Μαθιέλη Φίλιππο και 
Βρότσο Παναγιώτη και τον προπονητή 
Σωτηρίου Βασίλη.

Αστέρας Μαρμάρων – Α.Ο. Πάρου
Στο γήπεδο των Μαρμά-

ρων διεξήχθη το Σάββατο 8 
Μαρτίου ο αγώνας ΑΣΤΕ-
ΡΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ – Α.Ο. 
ΠΑΡΟΥ για το Πρωτάθλη-
μα Παίδων Κυκλάδων.  Τα 
παιδιά του Α.Ο.Π. πήραν 
τη νίκη με 7-0 συνεχίζοντας 
ακάθεκτοι στην πρώτη θέση 
του Πρωταθλήματος στον 
όμιλο της Πάρου η οποία 
οδηγεί απευθείας στο final 
four. Το σκορ από μόνο του 
τα λέει όλα. Προηγήθηκε 
για την ομάδα του Α.Ο.Π. 
ο Αλιπράντης στο 18΄, ενώ 
στο 20΄ο Νίκας Α. έκανε 
το 0-2 και στο 26΄ο ίδιος 
παίχτης έκανε το 0-3. στο 
30΄ ο Αλιπράντης έκανε το 
0-4 για να έρθει δύο λε-
πτά αργότερα, στο 32΄ο 
Καραγκούνης να ανεβάσει 
και άλλο το σκορ σε 0-5. 
αυτό ήταν και το σκορ ημι-
χρόνου. Στο δεύτερο ημί-

χρονο έπεσε ο ρυθμός του 
παιχνιδιού αλλά παρόλα 
αυτά ο Α.Ο.Π κατάφερε να 
πετύχει ακόμα δύο γκολ με 
τον Α.Νίκα στο 47΄και στο 
55΄και να κάνει τα τέρματα 
του Α.Ο.Π. επτά και τα δικά 
του τέσσερα αναδεικνύο-
ντας τον σε πολυτιμότερο 
παίκτη για την ομάδα του. 
Στα θετικά η παρουσία για-
τρού στο γήπεδο. Άψογη η 
διαιτησία του κ. Κουζούμη.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑ-

ΡΩΝ   Ρούσσος, Αλιπράντης, 
Γκράντ, Πούλιος, Αριανού-
τσος, Ρούσσος Π., Σάμιος, 
Σομπόνης, Τριπολιτσιώτης, 
Χριστόφορος, Ρούσσος Χ.

Α.Ο. ΠΑΡΟΥ   Νίκας, Κρη-
τικός, ( Λένια),  Μπάλκας,  
Σταθερός, Κοκάι, Μουράι, 
(Μπάλιος) ,  Περαντινός, Μά-
μουνας, Νίκας Α., Καραγκού-
νης, Αλιπράντης, (Λουκής). 

2ος ΟΜΙΛΟΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαρπησσαϊκός-
Α.Ο. Πάρου

Δεύτερο σερί εκτός έδρας παιχνίδι για την 
ομάδα Παίδων του Α.Ο. Πάρου, έγινε αυτή 
τη φορά το Σάββατο 15 Μαρτίου στη Μάρ-
πησσα. Ένα σχετικά εύκολο απόγευμα αφού 
η ομάδα του Α.Ο.Π. κατάφερε να νικήσει με 
0-3 με γκολ των Καραγκούνη στο 17΄, και 
δύο από τον Μπάλιο στο 47΄και στο 52΄. 
Με παράπονα από την ομάδα του Α.Ο.Π. η 
διαιτησία του κ. Λαουράκη.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ: Τζανακόπουλος, Τρι-

βυζάς, Γκέμπορις, Χριστοφόρου, Παντελαίος, 
Πετρόπουλος, Ρεντίνας,(Αλιπράντης), Γλυνός, 
Σπυριδάκης, Πάσχος, Καραφυλλάκης.

Α.Ο. ΠΑΡΟΥ  Νίκας Δ., Μπάλκας Π., 
Κρητικός (Λουκής), Νίκας Α., Κοκάι, Μου-
ράι, Περαντινός, Μπάλιος (Άσκο), Μάμου-
νας (Σταθερός), Αλιπράντης, Καραγκούνης.

Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ 3-0

  Α.Ο. ΠΑΡΟΥ ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ (19/3)

ΚΕΜΑΣ ΙΟΥ ΜΑΡΠΗΣΣΑΙΚΟΣ 3-0

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ  Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ 0-0

Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ 3-5

 Α.Ο. ΛΑΒΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ   δεν έγινε

ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΝΕΣ ΤΕΡΜΑΤΑ ΒΑΘΜΟΙ

1 Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ 16 43-14 38

2 Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 16 29-13 33

3 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ 16 29-18 31

4 Α.Ο. ΠΑΡΟΥ 15 36-14 30

5 Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ 15

6 Α.Μ.Ε.Σ. ΦΙΛΩΤΙ 15 31-19 26

7 ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ 16 29-22 24

8 Κ.Ε.Μ.Α.Σ. ΙΟΥ 16 18-34 20

9 Α.Ο. ΠΥΡΓΟΣ 15 18-30 13

10 Α.Ο. ΛΑΒΑ 15 23-37 13

11 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ 15 33-47 11

12 ΜΑΡΠΗΣΣΑΙΚΟΣ 16 6-62 -3

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Α.Ο. ΜΑΡΠΗΣΣΑΙΚΟΣ  -3 Δεν προσήλθε στον Πανθηραικό. 
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:   
Εξ΄ αναβολής παιχνίδια: Α.Ο. ΠΑΡΟΥ – Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ  (19/03)
Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ – Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ  (19/03)
22 κ΄ 23/ 03/08  ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ – Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ
Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ -  Α.Ο. ΠΑΡΟΥ
ΜΑΡΠΗΣΣΑΙΚΟΣ – Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ
Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ – Α.Ο. ΛΑΒΑ
Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ – Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ – ΚΕΜΑΣ ΙΟΥ

Α.Ο. ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ  Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ 0-2

Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΡΘΙΟΥ Α.Ο.Φ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (25/03)

Α.Ο. ΤΗΝΟΥ Α.Ο.  ΠΑΓΟΥ 0-0

Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ ΣΤΕΝΗ ΤΗΝΟΥ 4-0

ΡΕΠΟ: Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΥΡΟΥ

1ος ΟΜΙΛΟΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΝΕΣ ΤΕΡΜΑΤΑ ΒΑΘΜΟΙ

1  Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ 13  35-10 33

2  Α.Ο. ΤΗΝΟΥ 14 26-13 28

3 Α.Ο. ΠΑΓΟΥ 14 26-11 24

4 Α.Ο. ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ 13 33-11 21

5 Α.Ο.Φ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 12 18-18 16

6 Α.Ε. ΣΤΕΝΗ ΤΗΝΟΥ 13 15-14 15

7 Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ 14 15-22 13

8  Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΡΘΙΟΥ 12 11-25 10

9 Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΥΡΟΥ 13 4-59 -3

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ο Α.Ο.Φ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ έχει -1 βαθμό από την περίοδο 2006-2007
Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΥΡΟΥ -3 Δεν προσήλθε στη Μήλο
Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ  -3 Δεν προσήλθε στη Στενή Τήνου
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:   (22κ΄23/03/08)
Α.Ο.Φ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – Α.Ο. ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ
Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ – Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΥΡΟΥ
Α.Ε. ΣΤΕΝΗ ΤΗΝΟΥ – Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΡΘΙΟΥ
Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ – Α.Ο. ΤΗΝΟΥ
ΡΕΠΟ : Α.Ο. ΠΑΓΟΥ

αθλητισμός
Πρωτάθλημα Παίδων Κυκλάδων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Α.Ο. ΠΑΡΟΥ

Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ
Δημοτικό Στάδιο Παροικίας

Τετάρτη  19 / 03 / 08
Ώρα: 17:30

Κύπελλο  
Κατηχητικών Σχολείων
Την Κυριακή 9 Μαρτίου διεξήχθη ο αγώ-

νας για το Κύπελλο Κατηχητικών Σχολεί-
ων της Ιεράς Μητροπόλεως Παροναξίας 
μεταξύ των ομάδων Προδρόμου – Αστέρα 

Εκατονταπυλιανής. Το παιχνίδι ήταν 
πραγματικό ντέρμπι και με μεγάλο 
ενδιαφέρον αφού όποια ομάδα κέρδι-
ζε περνούσε στα ημιτελικά. Τελικά η 
ομάδα του Αστέρα Εκατονταπυλιανής 
κέρδισε 10-8 και πέρασε στα ημιτελικά 
του θεσμού.

Πρωτάθλημα Παίδων

Κυριακή 16 Μαρτίου

Με τους τρεις υπερπολίτιμους βαθμούς 
έφυγε από τη Σαντορίνη ο Νηρέας ο οποί-
ος επικράτησε της ομάδας του Πύργου με 
3-5. Πρωταγωνιστής για ένα ακόμα παι-
χνίδι ο Δουλγεράκης ο οποίος πέτυχε τα 
τέσσερα από τα πέντε γκολ της ομάδας 
του με την αρχή να γίνεται στο 15΄, να 
κάνει το 0-2 στο 27΄ και στο 30΄ όπου 
ήταν και το σκορ του ημιχρόνου το 0-3. 
στην επανάληψη ο Πύργος μείωσε σε 1-3 
στο 50΄ και στο 60΄ ο Κρητικός ανέβασε 
το σκορ στο 1-4 για την ομάδα της Νάου-

σας. Στο 65΄ ο Δουλγεράκης κάνει το 1-5 
και κάπου εκεί οι παίκτες του Νηρέα επα-
ναπαύθηκαν και έτσι ήρθαν δύο γκολ από 
την ομάδα του Πύργου, στο 67΄και στο 
85΄ και να γίνει το τελικό 3-5. Διαιτητές 
του αγώνα ήταν οι Φράγκος, Κολυμπίρης 
και Τριαντάφυλλος.

Σύνθεση ΝΗΡΕΑ  Σκιαδάς, Γέραλης, 
(Ρούσσος), Παπαδόπουλος, Δελημπαλ-
ταδάκης, Μπαρμπαρήγος, Κραβαρί-
της, Κρητικός , Μποφάλος, ( Μόλλα), 
Δουλγεράκης (Χαντζάρας), Βάρσαμος, 
Τόδρης.

Πρωταθλημα Α΄  Κατηγορίας Κυκλάδων

Α.Ο. Πύργου – Α.Μ.Ε.Σ. Νηρέας

Πρωτιές μαθητών της Πάρου 
στους σχολικούς αγώνες Κυκλάδων

Με τα ….πράσινα….η ομάδα του Αστέρα 
Εκατονταπυλιανής - φάση από το παιχνίδι

Κατά τους σχολικούς αγώνες Κυκλάδων που διεξήχθησαν στην Σύρο 3και 4 Μαρτίου 
2008 οι μαθητές και μαθήτριες  του Γυμνασίου Νάουσας συμμετείχαν με σημαντικές επι-
τυχίες. Αναλυτικά:  

   300 μ. αγοριών:  Σελιμάϊ Κρενάρ   πρώτος.
   150 μ. αγοριών:  Ραγκούσης Γεώργιος  τρίτος
   Σφαιροβολία αγοριών: Πετρόπουλος Παναγιώτης έβδομος.
   Σφαιροβολία κοριτσιών: Μόλα Γιέτα-   πρώτη
   1000μ.κοριτσιών  Σκούρτη Βαλεντίνα  δεύτερη
   600μ.κοριτσιών  Σάτκα Αγκλίντα   τρίτη.

Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές-μαθήτριες για την συμμετοχή και τα 
αποτελέσματα που έφεραν καθώς και στον καθηγητή Φυσικής Αγωγής του σχολείου Γι-
ώργο Κυριαζή για την σημαντική προεργασία και προετοιμασία των μαθητών.
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Ιδιαίτερα καλή ήταν η πορεία του 
ΝΗΡΕΑ κατά τη διάρκεια της θη-
τείας του απερχομένου διοικητικού 
Συμβουλίου και για τα δυο τμήματα 
που λειτουργούν, το πολιτιστικό και 
το αθλητικό.

Κατά τον απολογισμό του έργου 
της διετίας που έγινε από τον πρόε-
δρο κ. Ι. Κουλιανό εντυπωσίασαν οι 
επιτυχίες αλλά και οι αριθμοί.

Η ποδοσφαιρική ομάδα έφθασε 
πέρσι μέχρι τον ημιτελικό του πρωτα-
θλήματος και έχασε στο μπαράζ για 
την άνοδο, ενώ η φετινή καλή πορεία 
μπορεί να οδηγήσει την ομάδα για 
πρώτη φορά στην ιστορία της σε άνο-
δο σε άλλη κατηγορία.

Ιδρύθηκαν τμήματα βόλεϊ, συνέχισαν 
να λειτουργούν οι Ακαδημίες ποδο-
σφαίρου, παρά την έλλειψη γηπέδου 
και η θεατρική ομάδα διακρίθηκε και 
αυτή για το επίπεδο της δουλειάς της. 
Η θεατρική ομάδα ετοιμάζει για τη νέα 
χρονιά το έργο «Το φάντασμα του κ. 
Ραμόν Νοβάρο» του Π. Μάτεση.

Στη συνέχεια οι επικεφαλής των 
τμημάτων Κ. Δευτερίγος για το 
αθλητικό, Α. Κασαπίδης για το πο-
λιτιστικό και ο ταμίας Α. Ταντάνης,  
ενημέρωσαν διεξοδικά τους παρευ-
ρισκομένους που ήταν φέτος  54, πε-
ρισσότεροι από κάθε άλλη φορά, τα 
τελευταία χρόνια.

Στις νεοϊδρυθείσες Ακαδημίες 
Βόλεϊ λειτουργούν 4 τμήματα 2 για 

παιδιά του Δημοτικού και 2 για Γυ-
μνασίου, ενώ για το ποδόσφαιρο 
λειτουργούν αντίστοιχα, 2 τμήματα, 
ένα για τους μικρούς και ένα για τους 
μεγάλους. Οι προπονήσεις για το 
ποδόσφαιρο γίνονται στο 5Χ5 της 
Νάουσας λόγω έλλειψης γηπέδου 
και  η μισή  δαπάνη καλύπτεται από 
το Δήμο, ο οποίος καλύπτει και τα 
έξοδα της ποδοσφαιρικής ομάδας για 
τη μετακίνησή της προς και από την 
Παροικία για τις προπονήσεις της.

Οι στόχοι του ποδοσφαιρικού τμή-
ματος, είναι η κατάκτηση του πρω-
ταθλήματος κάτι που φέτος δείχνει 
ιδιαίτερα κοντά.

Η ομάδα ενισχύθηκε γι’ αυτό  με 
τέσσερεις νέους παίκτες και μέσα στη 
σαιζόν άλλαξε και προπονητή. Ανέλα-
βε ο παλαιός παίκτης Ν. Μοστράτος.

Η πορεία του πολιτιστικού τμήμα-
τος, που περιλαμβάνει τη Θεατρική 
ομάδα,  την κινηματογραφική λέσχη 
και τη χρήση της αίθουσας, ήταν και 
αυτή με σημαντικές επιτυχίες.

Αξίζει εδώ να σημειωθεί, ότι η αί-
θουσα παραχωρείται δωρεάν σε σω-
ματεία ή σχολεία για εκδηλώσεις, ενώ 
τα έσοδα που έχει από άλλου είδους 
εκδηλώσεις, χρησιμοποιούνται απο-
κλειστικά για την αναβάθμιση του 
εξοπλισμού της.

Εντυπωσιακά ήταν τα έσοδα κατά 
την περίοδο αυτή, σε σχέση με προ-
ηγούμενες, όπως μας πληροφόρησε 
ο ταμίας, αλλά ποτέ τα έσοδα δεν 
αρκούν για να ικανοποιηθούν άμεσα 
όλες οι ανάγκες.

Τέλος αρκετά συζητήθηκε και το 
ζήτημα της διεκδίκησης για λογα-
ριασμό του ΝΗΡΕΑ, της παραλίας 
«Μοναστήρι». Μιας ιδέας που έχει 
υποστηρικτές, αλλά και πολέμιους και  
την οποία, εφόσον το νέο Δ.Σ. την 
υποστηρίξει, θα γίνει συνεδρίαση του 
τοπικού συμβουλίου της Νάουσας 
στον ίδιο χώρο την Παρασκευή στις 
5μ.μ. για να ληφθεί η απόφαση, που 
θα τεθεί στο δημοτικό Συμβούλιο. 

Τα αποτελέσματα των εκλογών ειναι:

ΕΚΛΟΓΕΣ  ΑΜΕΣ ΝΗΡΕΑ  16/03/2008

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΕΚΛΟΓΩΝ

11 ΜΕΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   ΨΗΦΟΙ

ΠΑΤΗΡ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕΥΤΕΡΙΓΟΣ     54
ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ      52
ΤΑΝΤΑΝΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ      50
ΚΑΡΠΟΔΙΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ      48
ΤΑΝΤΑΝΗΣ  ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ      46
ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ      45
ΚΟΥΛΙΑΝΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ      42
ΛΟΥΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ       34
ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΣ ΜΠΑΤΙΣΤΑΣ     31
ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ      30
ΣΙΦΝΑΙΟΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ          26
ΡΟΥΣΣΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΑΝΤ.      26
Μεαταξύ των δύο που ισοψηφούν, θα γίνει κλήρωση.

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΨΗΦΟΙ

ΒΕΝΤΟΥΡΗ  ΝΙΚΟΛΕΤΑ      45
ΚΑΤΣΟΥΓΙΑ  ΑΓΓΕΛΙΚΗ      35
ΚΑΡΠΟΔΙΝΗ  ΚΑΤΕΡΙΝΑ      31

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ 
ΑΘΛΗΤΙΚΟ  ΤΜΗΜΑ   ΨΗΦΟΙ

ΣΙΦΝΑΙΟΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ      23
ΓΚΑΡΛΑΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ      20

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ  ΤΜΗΜΑ   ΨΗΦΟΙ

ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΗ ΚΩΝ/ΝΑ      20
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ     16

αθλητισμός
Εκ λογές σ τον ΝΗΡΕ Α

Στη Σύρο από τις 29/2 έως 1 Μαρτίου δι-
εξήχθησαν ιστιοπλοϊκοί αγώνες με  τη συμ-
μετοχή των Ναυτικών Ομίλων του Νομού 
Κυκλάδων. Οι αγώνες διοργανώθηκαν από το 
Ν.Ο.Σύρου και το Αθλητικό Κέντρο του Δή-
μου Ερμούπολης. Ήσαν ενταγμένοι στο ετή-
σιο αθλητικό πρόγραμμα 2008 και αφιερωμέ-
νοι στο «Ετος Βικέλα» (100 χρόνια από το 
θάνατό του)

Ο Ναυτικός Όμιλος Αντιπάρου – ΜΕΑΣ 
Ωλίαρος  έλαβε μέρος με εννέα αθλητές, τον 
προπονητή κ. Θωμά Παντελαίο και συνοδό 
τον πρόεδρο του ομίλου κ Κανετούνη. Οι 

αθλητές του Ομίλου, όχι μόνο  πήραν πολύ-
τιμες εμπειρίες, αλλά διακρίθηκαν κιόλας. 
Συγκεκριμένα, η αθλήτρια Τριανταφύλλου 
Αντωνία πήρε  το χάλκινα μετάλλιο στην κα-
τηγορία Optimist κοριτσιών, η Φαρούπου 
Βασιλική πήρε  το χάλκινα μετάλλιο στην κα-
τηγορία Laser 4,7 και ο Τριαντάφυλλος Γιώρ-
γος πήρε  το χάλκινα μετάλλιο στην κατηγο-
ρία Laser  Radial..

Κατά την  απονομή των επάθλων  ειδική 
μνεία έγινε από τον πρόεδρο του Αθλητικού 
Κέντρου του Δήμου Ερμούπολης κ Γρυπά-
ρη για τη συμμετοχή του  Ν.Ο .Αντιπάρου-

ΜΕΑΣ Ωλίαρος στους αγώνες. Όλοι 
γνωρίζουν τις δυσκολίες λειτουργίας ενός 
Ναυτικού Ομίλου, ιδιαίτερα δε  όταν αφο-
ρά σε ένα  μικρό  Κυκλαδονήσι, όπως η 
Αντίπαρος. 

Στην απονομή των επάθλων παραβρέθηκαν 
ο Αντινομάρχης κ. Παπαμανόλης, εκπρόσω-

ποι του Δήμου Ερμούπολης, της Εκκλησίας 
κ.α. Η φιλοξενία του Ν.Ο. Σύρου ήταν  υπο-
δειγματική. 

Το Δ.Σ. του Ομίλου δηλώνει ότι θα κατα-
βάλλει όλες εκείνες τις προσπάθειες που απαι-
τούνται για την περαιτέρω αναβάθμιση του 
αγωνίσματος της ιστιοπλοΐας.

Ν.Ο. Αν τιπάρου -  ΜΕ Α Σ Ωλίαρος  

Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή στις 28/2/08 
η Αντωνία Ιωάννου Ρούσσου. Ήταν κόρη 
του Αντωνίου και της Μαρουσώς Τζανακο-
πούλου. Μιας καλής πολύτεκνης οικογένει-
ας η οποία αποτελείτο από τέσσερα αγόρια 
και επτά κορίτσια.

Νυμφεύθηκε τον Ιωάννη Γεωργίου Ρούσ-
σο (Γυαλιστή) και απέκτησε τρία παιδιά, το 
Θεολόγο, το Γιώργο και τη Μαρουσώ.

Ο Θεολόγος της έδωσε δυό εγγόνια, ένα 
αγόρι και ένα κορίτσι και ο Γιώργος τρία, 

δύο αγόρια και ένα κορίτσι. 
Ήταν έμπειρη αγρότισσα, που στάθηκε 

στο πλευρό του άντρα της Γιάννη, ο οποίος 
ήταν επίσης αγρότης. 

Τους τίμησαν όλοι για τη φιλοξενία και 
την αγάπη που εκδήλωναν, με το χαμόγελό 
τους.

Ευχαριστούμε όλους, όσοι συμμετείχαν 
στο πένθος μας.

Αιωνία η μνήμη της.
Τα παιδιά και τα εγγόνια της.

Ο  Σύλλογος  Γονέων & 
Κηδεμόνων  του Γενικού 
Λυκείου Παροικίας  και  η 
μαθητική κοινότητα της 
Γ΄ τάξεως του σχολείου 
μας,  ευχαριστούμε  θερμά 
για την γενναιόδωρη προ-
σφορά  τους:

Τις επιχειρήσεις της Πά-
ρου & της Αντιπάρου.

Τα  υποκαταστήματα των 
τραπεζών  ΕΘΝΙΚΗΣ, 
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ, & ALFA, 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

Την  "Blue Star Ferries"  
και το πρακτορείο  του 

Αποστόλου  Γιάννη.
Όλοι ενίσχυσαν με τα δώρα 

τους για τη λαχειοφόρο στο 
χορό που οργανώνουμε κάθε 
χρόνο για τα παιδία μας .

Σας ευχαριστούμε καλό 
καλοκαίρι και καλές δου-
λειές.

Τελικός Κυπέλ λου Κυκ λ άδων
Ο Τελικός Κυπέλλου Κυκλάδων μεταξύ των ομάδων Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ – Α.Μ.Ε.Σ. 

ΝΗΡΕΑΣ θα διεξαχθεί την Πέμπτη 20-03-2008 και ώρα 16: 30 στο γήπεδο Ερμούπολης 
– Ε.Π.Σ.Κ. στη Σύρο.

Έφυγε από τη ζωή η 
Άν τωνία Ρούσσου

ΑΓΓΕ ΛΙ Α ΓΑ ΜΟΥ
Ο Γεώργιος Μπενέκος του Θεοφάνη και της Μαρίας το γένος Λιάγγη που γεννήθηκε στην 
Αθήνα και η Μαρία Ασλάνοβα του Ιγκόρ και της Ελένης το γένος Μερείνικ που γεννήθηκε 
στην Ουκρανία , παντρεύονται το Σάββατο στις  19 Απριλίου στο Δημαρχείο της Πάρου.  

Ευχαρισ τήριο μαθητών και γονέων
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Με το φακό της φωνής λάθη και παραλήψεις

Ο δρόμος για τις Καμάρες, είναι γεμάτος επικίνδυνες λακκούβες. Και λέω επικίνδυνες, 
γιατί πρώτον είναι βαθιές και δεύτερον, γιατί είναι σχεδόν πάντα γεμάτες με νερό και 
δεν φαίνονται, καθώς από τα συγκεκριμένα σημεία κατεβαίνουν νερά από τους γύρω 
λόφους. Όλο το χειμώνα, οι λακκούβες την είχαν …«στημένη» στους οδηγούς. Τώρα ο 
Δήμος, εν όψει και του καλοκαιριού, αποφάσισε να τις κλείσει. Και αυτό επαναλαμβά-
νεται κάθε χρόνο. Ράβε – ξήλωνε δηλαδή, δουλειά να μη σου λείπει. Και αναρωτιέμαι… 
Δεν υπάρχει κάποιος ειδικός να ενημερώσει τους αρμόδιους, πως επειδή από τα σημεία 
αυτά περνούν νερά, πρέπει πρώτα να γίνει ένα μικρό έργο, ώστε να περνά το νερό και 
ύστερα να κλείσουν οι λακούβες; Διαφορετικά, ο Δήμος θα τις κλείνει και το νερό θα 
τις ανοίγει.  

Το τοπίο στις Κολυμπήθρες, είναι πανέμορφο, είναι μοναδικό, αλλά υπάρχουν …μελα-
νά σημεία. Από το περασμένο καλοκαίρι έχουν ξεμείνει τα βαρέλια με τα σκουπίδια. Τα 
περισσότερα τα πήραν τα κύματα και όσα απομείναν, χάσκουν στο εσωτερικό των βαρελιών 
και …περιμένουν την επόμενη φουρτούνα, γιατί κανείς δεν νοιάστηκε είτε να αδειάσει τα 
βαρέλια, είτε να τα απομακρύνει. Τριγύρω βέβαια, διάσπαρτα βρίσκονται σπασμένα πλα-
στικά καθίσματα και διάφορα άλλα περιττά στον περιβάλλοντα χώρο, αντικείμενα. Μήπως 
να έκανε μία βόλτα από εκεί, ενα συνεργείο του Δήμου;

Οι ράμπες στα πεζοδρόμια, το γνωρίζουμε όλοι οι οδηγοί, έχουν φτιαχτεί για να περνούν τα 
άτομα με ειδικές ανάγκες, τα οποία κινούνται με αναπηρικά καροτσάκια. 
Το γνωρίζουμε, αλλά δεν το σεβόμαστε. Παρκάρουμε πάνω στις ράμπες και τους κλείνουμε 
το δρόμο. Τουλάχιστον δύο ώρες ήταν παρκαρισμένο πάνω στη ράμπα το συγκεκριμένο 
αυτοκίνητο και δεν είναι το μοναδικό.

Εδώ και αρκετούς μήνες, οι πλάκες από 
το πλακόστρωτο στο Ράμνο στις Λεύκες, 
έχουν αρχίσει και «ξηλώνονται». Σε 
λίγο το χωριό θα έχει το πανηγύρι της 
Αγίας Τριάδας, ενώ η νέα τουριστική 
περίοδος είναι πολύ κοντά. Με αυτή την 
εικόνα θα υποδεχτεί τους χιλιάδες επι-
σκέπτες, το όμορφο κατά τα άλλα χωριό;
Θα ευαισθητοποιηθούν οι αρμόδιοι;


