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Νεα περίοδος Φύλλο: 4

Έτος Ίδρυσης 1945

Επικαιρότητα
Κηδεύτηκε με όλες τις τιμές 
ο μητροπολίτης Παροναξίας 

Αμβρόσιος Β΄
Στη θέση του εκλιπόντα ο Επίσκοπος Διαυλείας 

Δαμασκηνός Καρπαθάκης

Στην Παριανή γη αναπαύεται από την περα-
σμένη Παρασκευή ο Μακαριστός Μητροπολίτης 
Παροναξίας Αμβρόσιος Β΄. 

Τη δεύτερη Κυριακή μετά το Πάσχα θα τελε-
στούν τα Σαράντα με επιμνημόσυνη δέηση στο 
Γηροκομείο, όπου είναι η τελευταία του κατοικία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, που δεν έχουν ωστόσο 
επιβεβαιωθεί, στη θέση του εκλιπόντα θα τοποθετηθεί, 
ο Επίσκοπος Διαυλείας Δαμασκηνός Καρπαθάκης.

σελ. 4-5
Με τον Καμμένο οι εκπρόσωποι 

των εμπόρων για το Πολεοδομικό 
Σε αγώνα δρόμου έχουν επιδοθεί οι έμποροι της 

Πάρου, προκειμένου να προσαρμοστεί το νέο Χωρο-
ταξικό Σχέδιο Παροικιάς στις ανάγκες του νησιού.

Στο πλαίσιο αυτό, την περασμένη Δευτέρα συναντή-
θηκαν με τον υφυπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας Π. 
Καμμένο και μάλλον επέστρεψαν ευχαριστημένοι!

σελ. 11
Ψήφισαν οι νέοι για 
τα Συμβούλιά τους

Τον εκπρόσωπό τους θα έχουν στο εξής στο 
δημοτικό Συμβούλιο, οι νέοι της Πάρου. Την Πε-
ρασμένη Κυριακή έγιναν οι εκλογές για τα Δη-
μοτικά Συμβούλια Νέων και μέσα στην εβδομάδα 
αναμένεται να συγκροτηθεί το Δ.Σ.

σελ. 6

Πολιτισμός
Το Passport στην Πάρο

Ένα εκτενές αφιέρωμα στην Πάρο υπάρχει στις 
σελίδες του τουριστικού περιοδικού Passport, με 
τίτλο: «Πάρος-Λαμπερή σαν την άνοιξη».

σελ. 9

Αθλητισμός
Η Πολιτεία τίμησε αθλητριά μας
Την αθλήτρια του Ναυτικού Ομίλου Πάρου 

Σαρρή Πολυξένη, τίμησε ο Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας, Κ. Παπούλιας.

σελ. 10

Χάνονται εκατομμύρια Ευρώ από τη μη λειτουργία του Λιμενικού Ταμείου 

Στα έργα που έγιναν, σε όσα θα γί-
νουν, αλλά και στο ενδιαφέρον της Κυ-
βέρνησης για την περιοχή, αναφέρθηκε 
ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου Χ. Κόκκινος, ο οποίος 
μίλησε στη «Φωνή της Πάρου».

Αναφέρθηκε στη νέα προγραμματική 
περίοδο 2007 – 2013 στο Εθνικό Στρα-

τηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (Δ΄ ΚΠΣ), 
που όπως είπε, είναι μπροστά μας και η 
Περιφέρεια είναι πανέτοιμη να απορρο-
φήσει πόρους και να αξιοποιήσει με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο, τα χρήματα 
που θα έχει στη διάθεσή της και που θα 
είναι αρκετά.

Κάτι κινείται
Διαβάζοντας τις σελίδες της «Φωνής», 

βλέπουμε πολλά και σοβαρά προβλήματα να 
βαραίνουν τη ζωή στα μικρά νησιά μας, παρ΄ 
όλο που η φύση αυτή την εποχή βρίσκεται σε 
πλήρη «οργασμό». 

Το αδιέξοδο στο Λιμενικό Ταμείο Πάρου 
– Αντιπάρου που έχει  ως αποτέλεσμα το φρε-
νάρισμα των έργων στα λιμάνια μας , ενώ από 
την άλλη, μάλλον ξεχνάμε το νέο αεροδρόμιο, 
καθώς σύμφωνα με τις πληροφορίες η υπόθε-
ση αυτή έχει μπει στο αρχείο κάποιου υπουρ-
γείου.

Και δεν είναι μόνο αυτά. Έχουμε ελλείψεις 
αιθουσών στα σχολικά κτίρια, ελλείψεις ιατρι-
κού και νοσηλευτικού προσωπικού στο κέντρο 
Υγείας, νέες αυξήσεις στο ναύλο των πλοίων 
της γραμμής, που επιβαρύνουν την ήδη επιβα-
ρυμένη τσέπη μας και πολλά άλλα μικρότερα 
προβλήματα, που συνθέτουν και δυσκολεύουν 
την καθημερινότητά μας. 

Η ΦΩΝΗ ΜΑ Σ

Πρόθεσή μας η στήριξη 
και η αναβάθμιση της περιοχής

Φρένο και  σε σ ημαν τικά έργα

σελ. 3

σελ. 3

Γ. Γ. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Χ. Κόκκινος

σελ. 2
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Τεράστια είναι τα ποσά που δεν ει-
σπράττονται εξαιτίας της μη συγκρό-
τησης του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Λιμενικού Ταμείου, ενώ μπαίνει φρένο 
σε έργα που κρίνονται απαραίτητα. 

Για τη φετινή χρονιά, σύμφωνα με τις 
πληροφορίες, υπολογίζεται τα έσοδα 
να αγγίξουν τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Η Πάρος είναι το λιμάνι που έχει 
το μεγαλύτερο αριθμό προσεγγίσεων 

πλοίων και αποβίβασης επιβατών, με 
αποτέλεσμα να εισπράττει τα περισσό-
τερα λιμενικά τέλη για τις προσδέσεις, 
καθώς και τα περισσότερα χρήματα 
από τέλη επιβατών. 

Επίσης εξαιτίας της μορφολογίας του 
νησιού, η χερσαία ζώνη είναι τεράστια, 
η εκμετάλλευση της οποίας ανήκει στο 
Λιμενικό Ταμείο.

Δηλαδή, όλοι οι χώροι όπου ανα-

πτύσσονται τραπεζοκαθίσματα ή πα-
ραχωρούνται σε ιδιώτες για εκμετάλ-
λευση κατά τη θερινή περίοδο στα 
λιμάνια Νάουσας, Παροιρικιάς στον 
παραλιακό δρόμο, στο Πίσω Λιβάδι, 
στον Δρυό, στην Αλυκή, στον Αμπελά, 
διοικητικά πλέον ανήκουν στο Λιμενι-
κό Ταμείο. 

Η μη είσπραξη των εσόδων θα δη-
μιουργήσει σοβαρό πρόβλημα, διότι 
αφενός δεν είναι δυνατός ο έλεγχος 
για το εάν οι εταιρίες καταβάλουν το 
πραγματικό ποσό που υποχρεούνται 
και αφετέρου δεν είναι δυνατόν τα κα-
ταστήματα σε όλη την Πάρο, που δρα-
στηριοποιούνται στη χερσαία ζώνη, να 
πάρουν φέτος άδειες εκμετάλλευσης 
των χώρων αυτών, διότι δεν υπάρχει 
Λιμενικό Ταμείο να κάνει την παραχώ-
ρηση του χώρου. 
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Ιδρυτής:       Φραγκίσκος Γαϊτάνος
Ιδιοκτήτης – Εκδότης – Διευθυντής: 

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

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

Τηλ.: 22840 53555 – FAX 22840 53055
www.fonitisparou.gr • e-mail: info@fonitisparou.gr

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, Κάβα Τάσσος, Πρακτορείο ταξιδιών 
Πώλος Τουρς, εταιρείες ταχυμεταφορών Γενι-
κή, ACS, Avant Travel, Wind, Μ/Μ Ζούμ.
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 

Ο κ. Κόκκινος, υπεν-
θύμισε, ότι τα τελευταία 
χρόνια σε όλα τα νησιά 
της περιφέρειας Ν. Αι-
γαίου, «έχουν πραγμα-
τοποιηθεί σημαντικές 
παρεμβάσεις που οδη-
γούν την αναπτυξιακή 
πορεία της περιοχής, 
απρόσκοπτα. 

Και αυτό, γιατί ήσαν 
έργα που τα είχαν 
ανάγκη όλα τα νησιά. 
Αξιοποιήθηκαν οι πό-
ροι του Περιφερειακού Επιχειρισιακού προ-
γράμματος (ΠΕΠ) Νοτίου Αιγαίου, αλλά 
και το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ, που είναι του 
υπουργείου Εσωτερικών και πραγματοποιή-
θηκαν πάρα πολλά και σημαντικά έργα. 

»Στην Πάρο και στην Αντίπαρο, υπάρ- χουν έργα που ξεπερνούν, μέσω αυτών των 
προγραμμάτων, σε προϋπολογισμό τα 50 
εκατομμ. Ευρώ, όπως για παράδειγμα, το 
ΤΕΕ της Παροικιάς το οποίο ολοκληρώνε-
ται, η λειψυδρία για την αντιμετώπιση της 
οποίας δόθηκαν 1,5 εκατομμ. Ευρώ, οι πα-
ρεμβάσεις που γίνονται στο ΧΥΤΑ, τα έργα 
του βιολογικού καθαρισμού,  οι δράσεις στο 
σπήλαιο Αντιπάρου, καθώς επίσης και το λι-
μενικό έργο στη Νάουσα.

»Τα έργα αυτά, σε συνδυασμό με μία σειρά 
από άλλες δράσεις, όπως χρηματοδότηση με-
λετών, αλλά και δράσεις, όπως είναι το έργο 
της πλατείας «Μαντώ Μαυρογένους», που 
έγινε με χρήματα από το πρόγραμμα ΘΗ-
ΣΕΑΣ, βοηθούν πάρα πολύ στην ανάπτυξη 
της περιοχής». 

Αναφερθήκατε στο ΤΕΕ, το οποίο πράγ-
ματι είναι σημαντικό έργο, γιατί όμως κα-
θυστερεί η λειτουργία του;

Είναι σε εκκρεμότητα κάποια αδειοδότηση 
και η εγκατάσταση του ρεύματος. Πιστεύω 
ότι είμαστε πολύ κοντά στη λειτουργία του, 
με δεδομένο ότι οι κτιριακές εγκαταστάσεις 
έχουν πλέον ολοκληρωθεί. Άλλωστε, για να 
επιτευχθεί αυτό, είμαι σε επαφή με τη Νο-
μαρχιακή Αυτοδιοίκηση και με την Έπαρχο 
κ. Πρωτολάτη, προκειμένου να διευθετη-
θούν και οι τελευταίες λεπτομέρειες.

Θα έρθετε στα εγκαίνια;
Όταν έχεις εντάξει αυτό το έργο σε πρό-

γραμμα και εξ αυτού το χρηματοδοτείς, όταν 
οι υπηρεσίες σου έχουν βοηθήσει στην υλο-
ποίησή του και όταν το παρακολουθείς στενά 
προκειμένου να ολοκληρωθεί, όταν με λίγα 
λόγια, είσαι από τους συντελεστές αυτής της 
προσπάθειας, νομίζω, ότι αν μη τι άλλο, δι-
καιούσαι να είσαι στα εγκαίνια. 

 Αναφερθήκατε επίσης, στο λιμενικό έργο 
της Νάουσας. Τι γίνεται με τη Μαρίνα;

Η Μαρίνα της Νάουσας είναι ένα έργο που 
σχεδόν έχει ολοκληρωθεί. Υπήρχαν κάποια 
προβλήματα, αλλά σε συνεργασία με την Το-
πική Αυτοδιοίκηση, πιστεύω θα ξεπεραστούν. 
Ενδεχομένως να χρειαστούν και κάποιες άλ-

λες δράσεις, όπως η επέκταση του μόλου που 
ζήτησαν οι αλιείς. Αναζητούμε την καλύτερη 
δυνατή λύση ώστε να παραδοθεί το έργο. 

Οι επιχειρηματίες είναι ένα σημαντικό 
κεφάλαιο, καθώς, εκτός των άλλων, συμ-
βάλουν, δίνοντας εργασία, στη μείωση της 
ανεργίας. Υπάρχει στήριξη;

Στηρίζουμε το επιχειρηματικό τμήμα με 
μια σειρά από ενισχύσεις στις επιχειρήσεις 
μέσω του Αναπτυξιακού νόμου. Έχουμε ικα-
νοποιήσει σχεδόν όλα τα αιτήματα που κατα-
τέθηκαν στην Περιφέρεια. Επίσης, χρηματο-
δοτούνται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω 
του ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου. 

Να προσθέσω, σε ότι αφορά στην ανερ-
γία, ότι και στην Πάρο και στην Αντίπαρο, 
τα τελευταία χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί 
επιδοτούμενα σεμινάρια κατάρτισης ανέρ-
γων, κάτι που βοηθά πάρα πολύ στη δια βίου 
εκπαίδευση και κατάρτιση, παράλληλα όμως, 
κατά την περίοδο του χειμώνα, που υπάρχει 
ανεργία, ενισχύονται οικονομικά οι άνεργοι. 

Επίσης, το ΕΣΠΑ 2007-2013, είναι μία 
προγραμματική περίοδος που είναι μπρο-
στά μας και η περιφέρεια είναι πανέτοιμη 
να απορροφήσει πόρους και να αξιοποιήσει 

με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα χρήματα 
που θα έχουμε στη διάθεσή μας και θα είναι 
αρκετά.

Για τα αρχαία λατομεία υπάρχει σκέψη 
για την αξιοποίησή τους;

Όταν υπάρξει κάποια πρόταση, όχι μόνο 
για τα λατομεία, αλλά γενικότερα, που θα 
υποβληθεί από την τοπική κοινωνία, είτε από 
την Αυτοδιοίκηση, είτε από κάποιους φορείς 
ή ενεργούς πολίτες, εμείς θα σκύψουμε με 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ευχαρίστως θα την 
εντάξουμε σε κάποιο πρόγραμμα και θα τη 
χρηματοδοτήσουμε.

Θυμίζω, ότι έως τώρα, τα τέσσερα χρόνια 
που βρίσκομαι στη θέση αυτή, έχουμε ικα-
νοποιήσει όλα τα αιτήματα. Δεν υπήρξε αί-
τημα το οποίο να είναι ρεαλιστικό και εφαρ-
μόσιμο και να μην το έχουμε ικανοποιήσει. 

Να προσθέσω, ότι η Περιφέρεια φιλοξε-
νεί πολλές φορές ανθρώπους που ασχολού-

νται με τον τουρισμό από την Πάρο και 
την Αντίπαρο, προωθεί την τουριστική 
προβολή της περιοχής με την παρουσίασή 
της σε μεγάλες τουριστικές εκθέσεις στην 
Ελλάδα και στο εξωτερικό, αλλά και μέσω 
της ειδικής σελίδας που έχει στο διαδίκτυο, 
όπου ο ενδιαφερόμενος επισκέπτης μπορεί 
να μάθει πάρα πολλά για την περιφέρειά 
μας (που δεν στηρίζεται μόνο στον ήλιο 
και τη θάλασσα, αλλά και στην ιστορία 
και τον πολιτισμό) και φυσικά με τη δια-
φημιστική προβολή που γίνεται μέσω των 
Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, εντός και 
εκτός Ελλάδας. 

Ο κ. Κόκκινος έκλεισε τη συνέντευξη, 
αναφερόμενος στις προθέσεις της Κυβέρ-
νησης για την περιοχή, για να ξεκαθαρίσει, 
όπως είπε, το τοπίο. 

Επισήμανε λοιπόν, «πως  μπορεί οι φο-
ρείς στην υλοποίηση των έργων να είναι ο 
Δήμος Πάρου, η Κοινότητα Αντιπάρου, ή 
η Νομαρχία Κυκλάδων,  μέσω αυτών όμως, 
εκφράζεται η πολιτική βούληση της Περι-
φέρειας, που κατ΄ επέκταση, εκφράζει την 
πολιτική βούληση της Κυβέρνησης να χρη-
ματοδοτήσει και να στηρίξει με δράσεις και 
με έργα την περιοχή. 

»Υπάρχει λοιπόν, η πρόθεση, όπως έχει 
εκφραστεί από την Κυβέρνηση Καραμανλή 
την οποία εκπροσωπώ εδώ στα νησιά, να 
βοηθήσει και να στηρίξει κάθε εφικτή και 
εφαρμόσιμη πρόταση».    

Πρόθεσή μας η στήριξη και η αναβάθμιση της περιοχής
Γ. Γ. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Χ. Κόκκινος

Με πόρους από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ  έγινε η 
διαμόρφωση της πλατείας «ΜαντώΜαυρογένους»

Συνέχεια από την 1η σελ.



Ευτυχώς, μέσα σ΄αυτό το γκρίζο σκηνικό 
κάτι κινείται.

Οι φορείς του νησιού, αλλά και πολλοί συ-
μπολίτες μας, σηκώθηκαν από τον καναπέ, 
ανέλαβαν δράση και αυτό είναι πολύ ενθαρρυ-
ντικό στοιχείο. 

Ο Εμπορικός Σύλλογος, μέσα στο πλαίσιο 
της κινητικότητάς του, συναντήθηκε κατόπιν 
πρωτοβουλίας του, με τον υφυπουργό Εμπορι-
κής Ναυτιλίας – Αιγαίου και Νησιωτικής Πο-
λιτικής Π. Καμμένο και έθεσε επί τάπητος το 
πρόβλημα με το Χωροταξικό της Παροικιάς, 
που μπλοκάρει την ανάπτυξη της πόλης. 

Την ίδια ώρα, μηχανικοί και αρχιτέκτονες 
της Πάρου, συζητούν και διαμορφώνουν τις 
προτάσεις τους για το ίδιο θέμα 

Ο σύλλογος Καφεζυθεστιατόρων παρεμ-
βαίνει και καταθέτει προτάσεις για την εικόνα 
στην παραλιακή ζώνη, οι σύλλογοι γονέων και 
κηδεμόνων όλων των σχολείων συντονίζουν τις 
ενέργειές τους, ώστε να πιέσουν αποτελεσματι-
κότερα προς κάθε κατεύθυνση για την επίλυση 
των χρόνιων προβλημάτων στα σχολεία.

Ο ΑΜΕΣ ΝΗΡΕΑΣ μετά την απόφαση 
και του Δημοτικού Συμβουλίου, αναλαμβάνει 
να λειτουργήσει αναψυκτήριο στον Αι Γιάννη 
τον Δέτη (ένα εγχείρημα ριψοκίνδυνο, αλλά 
πολλά υποσχόμενο), τα θεατρικά τμήματα του 
Νηρέα και του μουσικοχορευτικού Συλλόγου 
Νάουσας – Πάρου, ανεβάζουν νέα έργα κινη-
τοποιώντας πολλά νέα παιδιά, ενώ από τώρα 
θα υπάρχει και συμμετοχή των νέων στα δημο-
τικά συμβούλια.

Αυτές οι εξελίξεις, είναι το ελπιδοφόρο μήνυ-
μα της άνοιξης.

Σε όλη αυτή τη δραστηριότητα η «Φωνή», με 
όλες της τις δυνάμεις, θα είναι συμπαραστάτης και 
υποστηρικτής τους σε κάθε δίκαιο αγώνα τους.

Λαουτάρης
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Συνέχεια από την 1η σελ.

Το ίδιο πρόβλημα είχε δημιουργηθεί και 
πέρσι, καθώς η οποιαδήποτε χρησιμοποίηση 
χερσαίου χώρου, χωρίς άδεια είναι παράνομη. 

Έτσι, υπάρχει κίνδυνος να προκληθούν δυ-
σάρεστες καταστάσεις που θα φέρουν σε δύ-
σκολη θέση τους επαγγελματίες. 

Το 2007 είχε δοθεί μία λύση από τη Λιμενι-
κή Αρχή, έως ότου συγκροτηθεί το Δ.Σ. και 
έτσι εξυπηρετήθηκαν οι επαγγελματίες. 

Έσοδα και έργα 
Σύμφωνα με υπολογισμούς, τα έσοδα του 

Λιμενικού Ταμείου κατά το έτος 2008 πρέπει 
να φτάσουν, εάν δραστηριοποιηθεί η υπηρε-
σία, περίπου στα 2 εκατ. ευρώ. 

Το 2004 και το 2005 χωρίς τις εισπράξεις 
από τα τραπεζοκαθίσματα (Τα εισέπραττε 
έως και πέρσι ο Δήμος), τα έσοδα είχαν φτά-
σει στο 1 εκατ. 300 χιλ. ευρώ. 

Γεγονός είναι πάντως, πως για να λειτουρ-
γήσει σωστά το Λιμενικό Ταμείο, εφόσον 
συγκροτήσει Δ.Σ., θα πρέπει να προβεί στην 
πρόσληψη συμβασιούχων υπαλλήλων, οι οποίοι 
θα ασχοληθούν με τον τομέα των εισπράξεων. 
Επίσης, θα πρέπει άμεσα να προσλάβει μηχανι-
κούς οι οποίοι θα αναλάβουν την επεξεργασία 
και τη σύνταξη μελετών για έργα που είναι 
στην αρμοδιότητά του. 

Τα έργα που κρίνονται αναγκαία και θα 
πρέπει άμεσα να δρομολογηθούν με τη σύ-
νταξη μελετών, είναι η επισκευή του κεντρι-
κού προβλήτα της Παροικιάς, που λόγω των 
μεγάλων σπηλαιώσεων κινδυνεύει ανά πάσα 

στιγμή με καταστροφή, η αποκατάσταση του 
παλαιού προβλήτα της Νάουσας, που λόγω 
του κυματισμού έχει και αυτός τα προβλή-
ματά του, ενώ ένα ακόμη έργο που πρέπει να 
γίνει άμεσα, είναι η δημιουργία και η κατα-
σκευή των νέων στεγάστρων και των χώρων 
υποδοχής στο λιμάνι. 

Να σημειωθεί, ότι η προκαταρκτική εξέτα-
ση που διενεργείται από το Λιμεναρχείο και 
αφορά στο Λιμενικό Ταμείο, δεν επηρεάζει 
τη λειτουργία του από δω και πέρα, για τον 
προγραμματισμό και την ολοκλήρωση αυτών 
των έργων. 

Η προανάκριση θα περιοριστεί έως τις 
31/12/2006 που λειτουργούσε το Λιμενικό 
Ταμείο, επομένως κάθε δικαιολογία για μη 

συγκρότηση του Δ.Σ. εξαιτίας της προανά-
κρισης, είναι στο κενό. 

Να σημειωθεί επίσης, ότι σε όλη την Ελλά-
δα, δεν υπάρχει Λιμενικό Ταμείο που να μη 
λειτουργεί. 

Και ας μην πάμε μακριά. Το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Λιμενικού Ταμείου της Νά-
ξου λειτουργεί άψογα, παρά το γεγονός ότι 
απαρτίζεται από δύο Δήμους και τρεις Κοι-
νότητες. 

Εκεί κατάφεραν να συνεννοηθούν και μετέ-
χουν στο Δ.Σ. δύο μέλη από κάθε δήμο και 
Κοινότητα. 

Στην Πάρο ένας δήμος και μία κοινότητα 
δεν μπορούν να τα βρουν, με αποτέλεσμα να 
γίνεται ζημιά στον τόπο.

Δεν εισπράττονται εκατομμύρια Ευρώ από τη μη λειτουργία του Λιμενικού Ταμείου 

Φρένο και  σε σ ημαν τικά έργα
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Κηδεύτηκε την περασμένη Παρασκευή, 
με όλες τις τιμές που του πρέπουν, ο Μα-
καριστός Μητροπολίτης Παροναξίας Αμ-
βρόσιος Β΄. Η ταφή του έγινε στον αύλειο 
χώρο του γηροκομείου, όπως ήταν η επι-
θυμία του. 

Να ταφεί στην πατρίδα του την Πάρο, 
στο χώρο του γηροκομείου, που είναι δικό 
του έργο, προσφορά στους άπορους γέρο-
ντες.

Δάκρυσαν οι ιερείς του, αλλά και οι άν-
θρωποι που ευεργετήκαν από τον εκλιπό-
ντα ιεράρχη, όταν το φέρετρο με το σκήνω-
μά του, μπήκε στην τελευταία του κατοικία 
για τον αιώνιο ύπνο.

Δύο αγήματα, του Ναυτικού και του Λι-
μενικού, συνοδεία της φιλαρμονικής του 
Λιμενικού και της μπάντας του Δήμου, εν 
πομπή τον οδήγησαν στην τελευταία του 
κατοικία. 

Όλο το πρωϊνό της Παρασκευής οι πι-
στοί προσέρχονταν στον Ιερό Ναό της 
Παναγιάς της Εκατονταπυλιανής για να 
προσκυνήσουν τον Μοναχό Μητροπολίτη 
Αμβρόσιο.

Στις 12, παρουσία πιστών, αλλά και εκ-
προσώπων των τοπικών Αρχών, εψάλη η 
εξόδιος ακολουθία.

Ακολούθησαν οι επικήδειοι λόγοι, από 
Μητροπολίτες και τοπικούς άρχοντες, οι 
οποίοι εξήραν την αγιότητα και το φιλαν-
θρωπικό του έργο. 

Πρώτος ο εκπρόσωπος της Ιεράς Συ-
νόδου, Μητροπολίτης Ζακύνθου Χρυσό-
στομος, ανέφερε πως «ο μακαριστός ήταν 
προικισμένος με αρετές και πως ανταπο-
κρίθηκε πλήρως σε όλα όσα του ανέθεσε η 
Εκκλησία της Ελλάδος».

«Ήτο άξιος και ικανός εργάτης του 
Θεού», ανέφερε με συγκίνηση ο Τοποτηρη-
τής Παροναξίας, Μητροπολίτης Σάμου και 
Ικαρίας Ευσέβιος, για να προσθέσει: «Ήτο 
άριστος διάκονος του Θείου λόγου, άνθρω-
πος της προσευχής, ασκητικός στη ζωή του, 
αγάπησε υπερβολικά λαό και κλήρο».

Εκ μέρους της Κυβέρνησης, επικήδειο 
εκφώνησε ο Γ.Γ. της Περιφέρειας Ν. Αι-
γαίου Χ. Κόκκινος, «για τον Ιεράρχη που 
υπήρξε έμπρακτο παράδειγμα της χριστια-

νικής αγάπης και αρετής».
Στο έργο του, το πνευματικό και το φι-

λανθρωπικό, αναφέρθηκαν, ο Νομάρχης 
Κυκλάδων Δ. Μπάινας, η Έπαρχος Πά-
ρου – Αντιπάρου Γρηγορία Πρωτολάτη, 
ο Δήμαρχος Πάρου Χ. Βλαχογιάννης, η 

Κοινοτάρχης Αντιπάρου Βαρβάρα Μανέ-
τα, η πρώην υπουργός Αιγαίου Ελισάβετ 
Παπαζώη, ο Πρόεδρος της Τοπικής Οργά-
νωσης Νέας Δημοκρατίας Πάρου Χ. Μα-
λινδρέτος, η εκπρόσωπος των μαθητών, 
Μαρία Σκανδάλη, καθώς και εκπρόσωποι 
φορέων.

Πολλά ήσαν και τα ψηφίσματα υπέρ της 
μνήμης του μακαριστού μητροπολίτη Πα-
ροναξίας από Φορείς και Συλλόγους. 

Όλοι τους είχαν ένα καλό λόγο να πουν 
για τον άξιο Ιεράρχη, που αγωνίστηκε για 
την ανάδειξη των τοπικών αγίων και των 
τοπικών Εκκλησιών, που φρόντισε για 
τους φτωχούς, που αγάπησε κλήρο και 
λαό. Για τη σεμνότητα και την πραότητά 
του, για το σπάνιο ήθος του, για την πίστη 
στο καθήκον του. 

Για το έργο του θα μιλήσει η Εκκλησι-
αστική Ιστορία και θα το καταγράψει με 
χρυσά γράμματα, είπε ο Πρωτοσύγκελος 
πατέρας Αλέξανδρος.

Λαϊκό προσκύνημα
Την Πέμπτη το βράδι στις 7.25 έφτασε 

στο λιμάνι της Πάρου από τη Νάξο, το 

πλοίο με τη σορό του Μακαριστού Μη-
τροπολίτη Παροναξίας Αμβρόσιου. Ιερείς 
μετέφεραν στα χέρια το σκήνωμα, μαζί με 
τους πιστούς που περίμεναν στην αποβά-
θρα, υπό τους πένθιμους ήχους της μπά-
ντας του Δήμου, στον Ιερό ναό της Εκα-
τονταπυλιανής, για λαϊκό προσκύνημα. 
Στην είσοδο της Εκκλησίας ακούστηκαν, 
ο Εθνικός ύμνος και ο πένθιμος ήχος της 
Εκκλησίας.

Ο σεπτός μητροπολίτης Παροναξίας 
αναπαύεται από την περασμένη Παρα-
σκευή στην Παριανή γη. Έφυγε πλήρης 
ημερών, αφήνοντας πίσω του, πλούσιο 
πνευματικό και φιλανθρωπικό έργο.   

Δάκρυσαν ιερείς και πιστοί για 
τον γέροντα που έφυγε…

Με όλες τις τιμές η κηδεία και η ταφή του Μακαριστού Μητροπολίτη Αμβρόσιου Β΄
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«Ο μακαριστός μητροπολίτης αποτελούσε 
μία ξεχωριστή πνευματική προσωπικότητα, 
η οποία προτιμούσε αντί γι΄ αυτόν να μιλούν 
τα έργα του. Το έργο που έχει αφήσει στο νησί 
είναι πολύ σημαντικό και για πολλά χρόνια, 
όλοι εμείς που τον γνωρίσαμε, που μας τίμησε 
με την προσωπική του φιλία και την πνευμα-
τική του προσφορά, θα τον νοιώθουμε δίπλα 
μας και θα τον έχουμε οδηγό στα βήματα της 
ζωής μας». 

Τη δήλωση αυτή έκανε για το Μακαριστό 
Μητροπολίτη, ο Λιμενάρχης Πάρου – Αντι-
πάρου, Ηλ. Κουντρομιχάλης

Με συγκίνηση αναφέρθηκε στον 
εκλιπόντα ποιμενάρχη, 

ο πατέρας Σπυρίδων
«Εμείς πενθούμε σήμερα. Πενθούμε τον 

μεγάλο πατέρα μας. Ήταν μεγάλος, όχι λόγω 
του αξιώματός του, αλλά γιατί είχε μεγάλη 
καρδιά, αγαπούσε την Πάρο υπερβολικά, για 
την Παναγία ζούσε και εδώ ήθελε να κοιμηθεί. 
Κάναμε παράβαση εμείς που τον πήγαμε στην 
Αθήνα, αλλά ήταν χρέος και καθήκον μας στο 
πρόσωπό του. Φεύγοντας μου είπε, εγώ θέλω 
όπως ο Χριστόδουλος, να κοιμηθώ εδώ που 
έχω στοργή και αγάπη. 

»Με αξίωσε ο Θεός, μετά από τη συγχωρη-
τική ευχή και την ακολουθία που διαβάζουμε 
στους ψυχοραγούντας, να του κλείσω τα μά-
τια και να πάρω την ευχή του.

»Σφράγισε τη ζωή μας η παρουσία του στο 
νησί. Θα έλεγα, ότι αυτά τα 17 χρόνια, έχουν 
τη σφραγίδα του Επισκόπου και εδώ και στη 
Νάξο. Είναι στην καρδιά μας».

Ψηφίσματα
Τη βαθύτατη θλίψη του για το θάνατο του 

Μητροπολίτη, εξφράζει με ψήφισμά του, το 
Επαρχιακό Συμβούλιο Πάρου – Αντιπάρου, 
εξαίρει την προσωπικότητα του ποινεμάρχη και 
αναγνωρίζει την πολύπλευρη προσφορά του.

Η πραότητά του, η διαλεκτική στάση ζωής 
και κυρίως η απόλυτη αφοσίωσή του στην εκ-
κλησία καθώς και η συγκλονιστική αγάπη του 
προς τη γενέτειρά του, ήταν οι σπουδαιότερες 
από τις πάμπολλες αρετές του, τονίζεται σε 
ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου, 
που συνεδρίασε εκτάκτως στις 26 Μαρτίου. 

Στη συνεδρίαση μεταξύ άλλων αποφασί-
στηκε:

Η προσφορά ποσού 5.000 ευρώ στο Γηρο-
κομείο του νησιού

Η φιλοτέχνηση και τοποθέτηση προτομής 
του Αμβροσίου του Β΄ στην πλατεία Εκατο-
νταπυλιανής

Η ονομασία της οδού μπροστά από το Γη-
ροκομείο σε οδό Μητροπολίτη Αμβροσίου 
του Β΄

Το ποσό των 2.000 ευρώ, αντί για στεφάνι, 
διαθέτει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Α.Σ. 
Πάρου, για το θάνατο του μητροπολίτη, εκ μέ-
ρους του συνόλου των Παριανών αγροτών.

Ξεχωριστή προσωπικότητα

Ο εκπρόσωπος της Κυβέρνησης Χ. Κόκκινος, η πρώην Υπουργός Αιγαίου Ελισάβετ Παπαζώη και εκπρόσω-
ποι των τοπικών αρχών στο γεύμα που παρατέθηκε στο γηροκομείο στη μνήμη του μακαριστού μητροπολίτη
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Έγιναν την περασμένη Κυριακή, οι εκλογές 
για την ανάδειξη των εκπροσώπων των νέων στα 
Δημοτικά Συμβούλια Νέων του Δήμου μας. 

Από τα 65 εγγεγραμμένα μέλη στο μητρώο 
των νέων, ηλικίας 15 έως 28 ετών, ψήφισαν 21 
άτομα και αυτό γιατί πολλά από τα παιδιά έλειπαν 
στην Αθήνα, είτε γιατί εργάζονται εκεί, είτε γιατί 
σπουδάζουν.

Οι υποψήφιοι ήσαν επτά και έλαβαν: Ραφαήλ 
– Λυκούργος Κοντός 14 ψήφους, Ιωάννης Ρα-
γκούσης 7, Γεώργιος Τζανακόπουλος και Πα-
ναγιώτης Φραγκούλης από 3 ψήφους, Παντελιά 
Φλώκου 2 και από μία ψήφο έλαβαν οι Γεώργιος 
Πούλιος και Ελένη Ζούμη.

Τις προσεχείς ημέρες θα συνεδριάσουν για να 
συγκροτηθούν σε Σώμα.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Κ. Μπιζάς, υπεύθυ-
νος της Εφορευτικής Επιτροπής, ανέφερε, ότι η 
προκήρυξη των εκλογών έγινε από τα υπουργεία, 
Εσωτερικών και Παιδείας και πως είναι οι πρώτες 
εκλογές που γίνονται σε όλη την Ελλάδα. 

Το Συμβούλιο θα έχει πρόεδρο, αντιπρόεδρο, 
γραμματέα, ταμία και ένα μέλος.

Θα συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το μήνα, 
ενώ ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου νέων 
θα καλείται στα Δημοτικά Συμβούλια, προκει-
μένου να μεταφέρει τις απόψεις ή τις προτάσεις 
τους, που θα έχουν διαμορφωθεί από τις γενικές 
τους συνελεύσεις. 

Ανέφερε επίσης πως το μητρώο νέων είναι 
ανοιχτό και μπορούν να εγγράφονται συνεχώς 
νέα μέλη. 

Προσωπική εκτίμηση του κ. Μπιζά είναι ότι 
πρόκειται για μία πολύ σημαντική προσπάθεια 
της κυβέρνησης που έχει στόχο τη συμμετοχή 
των νέων στα κοινά.

Θα κάνουμε ότι μπορούμε
Ο μαθητής, Νικόλαος – Αρσένιος Μεντής, 

δήλωσε στη ΦΩΝΗ:«Νομίζω ότι για να κινη-
θεί αυτό το Συμβούλιο στο πλαίσιο μιας ομαλής 
διαδικασίας και για να βγάλουμε κάποια συμπε-
ράσματα που πρέπει να εφαρμοστούν και στα 
σχολεία της Πάρου, δεν θα πρέπει να ερχόμαστε 
στο δημοτικό συμβούλιο και να μιλάμε άσκοπα. 
Πρέπει να προωθήσουμε τις θέσεις μας, με τρόπο 
πειστικό και να έχουμε παράλληλα, τη συμβολή 
όλων των νέων ανθρώπων». 

Έχετε διάθεση να δουλέψετε;
«Στο μέτρο του δυνατού και παράλληλα με τα 

μαθήματα, θα κάνουμε ότι μπορούμε», δηλώνει 
η Άννα Αλιπράντη και προσθέτει: «Πιστεύω ότι 
είναι καλή κίνηση και για το χωριό μας και για το 
σχολείο και για τους νέους, γιατί θα μπορούμε πια 

να εκφράσουμε δημόσια 
τα αιτήματα, τις απόψεις 
και τις προτάσεις μας». 

Το νέο θεσμό υπερα-
σπίστηκαν ο Δήμαρχος 
Πάρου Χρ. Βλαχογιάν-
νης και ο επικεφαλής 
της μειοψηφίας Λουίζος 
Κοντός.

Ο κ. Βλαχογιάννης Δήλωσε: «Νομίζω ότι ο 
θεσμός δημιουργίας των συμβουλίων είναι ελπι-
δοφόρος και απαραίτητος. Είναι ο μόνος τρόπος 
για να φέρουμε τους νέους κοντά μας, ώστε να 
ασχοληθούν με τα κοινά, γιατί δικαιολογημένα 
σήμερα, αισθάνονται κάποια απέχθεια με όσα 
βλέπουν και ακούν να διαδραματίζονται στην πο-
λιτική σκηνή. Πιστεύω ότι είναι χρέος όλων μας, 
να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια και να δώ-
σουμε στους νέους ότι καλύτερο μπορούμε».

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο κ. Κοντός δήλω-
σε: «Ο Δήμος οφείλει να είναι σύμμαχος με τα 
παιδιά. Διότι θεωρώ, ότι τα παιδιά έχουν να πουν 
πάρα πολλά. Έχουν να πουν το κάτι διαφορετικό, 
γι  ́αυτό περιμένουμε με μεγάλη αγωνία τη φωνή 
τους. 

»Είναι ένας θεσμός, που ξεκινάει σήμερα, 
αλλά έχει πολύ καλές προοπτικές και εκτιμώ 
ότι οι ευθύνες αυτών των παιδιών είναι πολύ 
μεγάλες, γιατί αναλαμβάνουν να διευρύνουν το 
θεσμό στην κοινωνία των νέων, ώστε να υπάρ-
χει μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή στο μέλλον. 
Επίσης, θα πρέπει να μπορέσουν, με τη δραστη-
ριότητα που θα αναπτύξουν μέσα από τα Συμ-
βούλια αυτά, να δείξουν και να αναδείξουν στην 
υπόλοιπη νεολαία, τι πραγματικά μπορούν να 
προσφέρουν στον τόπο τους. 

»Εκτός των άλλων, είναι μία διέξοδος στο αδι-
έξοδο που έχουν δημιουργήσει, η πολιτική και 
οι πολιτικοί  με την απαξίωση της πολιτικής και 
κατ΄επέκταση, την απομάκρυνση της νεολαίας. 

Με δεδομένο, ότι και εγώ θεωρώ, πως η Τοπική 
Αυτοδιοίκηση είναι το πρώτο κύτταρο και το ση-
μαντικότερο για να ασχοληθείς με την πολιτική, η 
ενασχόληση αυτή των νέων είναι η πλέον σημαντι-
κή σε επίπεδο Δημοκρατίας, καθώς τους δίνει τη 
δυνατότητα συμμετοχής στην επίλυση των προ-
βλημάτων του τόπου και του μέλλοντός τους».

 Δημοσιεύθηκε και δόθηκε στη δημοσιότητα το 
πρακτικό της δημόσιας συνεδρίασης του συμβου-
λίου του άρθρου 143 του Ν. 3406/06, με το οποίο 
τίθεται σε 4μηνη αργία η κοινοτάρχης της Αντιπά-
ρου κ. Βαρβάρα Φαρούπου – Μανέτα, λόγω της 
άρνησής της να χορηγήσει στην αντιπολίτευση 
τους καταλόγους των μεταδημοτεύσεων.

Η κοινοτάρχης ωστόσο, έχει τη δυνατότητα 
προσφυγής σε δευτεροβάθμιο όργανο και έως 
ότου τελεσιδικήσει η υπόθεση, ασκεί κανονικά τα 
καθήκοντά της.

Το Συμβούλιο γνωμοδότησε επί του θέματος, 
κατόπιν παραπεμπτικού εγγράφου 9195/16-8-
2007 της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου.

Η απόφαση πάρθηκε κατά πλειοψηφία, με το 
σκεπτικό ότι «στη συγκεκριμένη περίπτωση η 
Κοινοτάρχης έχει διαπράξει σοβαρή παράβαση 
των καθηκόντων της από βαριά αμέλεια».

Στο πρακτικό αναφέρεται: «Η εγκαλούμενη, 

παρότι είχε υποχρέωση να χορηγήσει στη μειο-
ψηφία του Κοινοτικού Συμβουλίου Αντιπάρου 
τα ζητούμενα έγγραφα για τις μεταδημοτεύσεις, 
αυτή αρνήθηκε παρά τις αντίθετες συστάσεις 
της Περιφέρειας και του Εισαγγελέα Πρωτοδι-
κών Σύρου, δεδομένου μάλιστα, ότι τα στοιχεία 
αυτά, όπως είχε κρίνει η Αρχή Προστασίας Προ-
σωπικών Δεδομένων, δεν αποτελούν ευαίσθητα 
προσωπικά δεδομένα και συνακόλουθα είναι 
προσβάσιμα διοικητικά έγγραφα, οι δε αιτούντες 
αυτά Κοινοτικοί Σύμβουλοι είχαν δικαίωμα να 
τα λάβουν, στο πλαίσιο της άσκησης των καθη-
κόντων τους και ιδίως του ελεγκτικού τους ρό-
λου».

Μειοψήφησε το μέλος του Συμβουλίου Ιωάν-
νης Δεκαβάλλας, ο οποίος υποστήριξε ότι «η 
πρόεδρος επέδειξε ελαφρά αμέλεια και κατά τη 
γνώμη του πρέπει να απαλλαγεί από την ποινή 
της αργίας».

Έως ότου τελ εσιδικήσει η υπόθεσ η 
ασ κ εί κανονικά τα καθήκον τά της

Δημοσιεύθηκε το πρακτικό με το οποίο τίθεται σε 4μηνη αργία η Κοινοτάρχης ΠάρουΈγιναν οι εκλογές για τα Δημοτικά Συμβούλια Νέων Δήμου Πάρου

Οι νέοι παίρνουν την ...τ ύχ η 
σ τα χέρια τους

«Την Παρασκευή 21/3  πραγματοποιήθηκε 
σύσκεψη στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορί-
ας, στην οποία μετείχαν ο Νομάρχης Κυκλάδων, 
οι Έπαρχοι Θήρας και Μήλου και Νομαρχιακοί 
Σύμβουλοι.

»Στην σύσκεψη αυτή έγινε ενημέρωση για 
τα αεροδρόμια Σαντορίνης, Μήλου και Πάρου. 
Σε αυτή την σύσκεψη, σύμφωνα με τις δικές 
μας πληροφορίες, από μέρους των παραγόντων 
της Υ.Π.Α. έγινε καθαρό ότι από τον υπάρχοντα 

προγραμματισμό, δεν προβλέπεται κατασκευή 
νέου αεροδρομίου στη Πάρο. 

»Και βέβαια, ερωτηματικά προκαλεί η παντε-
λής απουσία εκπροσώπων του νησιού μας και από 
τις δύο βαθμίδες αυτοδιοίκησης.

 »Σε κάθε περίπτωση, ο Δήμαρχος και η 
Έπαρχος θα πρέπει να ενημερώσουν άμεσα τον 
παριανό λαό, όπως επίσης και να γνωστοποιή-
σουν τις προθέσεις τους σχετικά με το έργο του 
νέου αεροδρομίου».

Δεν προβλ έπεται νέο αεροδρόμιο σ την Πάρο 
Καταγγελία της Δημοτικής Αγωνιστικής Συνεργασίας

Απόφαση που αφορά στους κρεοπώλες, έλαβε 
στις 27 Μαρτίου ο υπουργός Αγροτικής Ανά-
πτυξης Αλ. Κοντός, που μάλλον τους δυσκολεύ-
ει, παρά τους διευκολύνει.

Στην απόφαση αυτή, κατέληξε ο υπουργός 
προκειμένου να αποφεύγονται ελληνοποιήσεις 
ζώων και άλλες παρατυπίες, όμως προκαλεί ανα-
στάτωση στον κλάδο.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, οι κρε-
οπώλες από την 1η Απριλίου θα πρέπει υποχρε-
ωτικά να αναγράφουν αναλυτικά στοιχεία κατά 
τη λιανική πώληση κρέατος στις ετικέτες που 
εκδίδουν οι ζυγαριές, οι οποίες απαραιτήτως θα 
τοποθετούνται επί της συσκευασίας.

Συγκεκριμένα, όλα τα κρεοπωλεία υποχρεού-
νται να διαθέτουν ζυγαριές, που κατά τη λιανική 
πώληση κρέατος να εκδίδουν για το πωλούμενο 
κρέας αυτοκόλλητες ετικέτες στις οποίες θα ανα-

γράφονται τα εξής:
Η προέλευση του κρέατος με ένδειξη, ελληνικό 

ή του κράτους από το οποίο προέρχονται.
Το είδος του ζώου από το οποίο προέρχεται το 

κρέας, το βάρος και η τιμή πώλησης ανά μονάδα 
μέτρησης.

Τα στοιχεία αυτά, θα κρατούνται υποχρεωτικά 
για ένα χρόνο και θα τίθενται υπόψη των αρμόδι-
ων ελεγκτικών αρχών.

Κατά των παραβατών θα επιβάλλονται κυρώσεις.

Ζυγαριές με ετικ έτες…
Απόφαση Κοντού για τους Κρεοπώλες 
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Κύριε Δήμαρχε
Κύριε πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου
Κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

Με αυτή την επιστολή μου θέλω να παρέμβω στο υπό 
συζήτηση θέμα της οριστικής παραλαβής των ημερολογί-
ων 2008 Δήμου Πάρου.

Η επιτροπή παραλαβής στο Πρωτόκολλο προσωρινής 
παραλαβής Νο 2 σημειώνει : «προβήκαμε στη παραλαβή 
της προμήθειας ημερολογίων με έκπτωση…διότι αυτά 
παρουσιάζουν τις κάτωθι αποκλείσεις από τους όρους σύμ-
βασης».

Επειδή πιστεύω ότι στην προκειμένη περίπτωση δεν 
αντιμετωπίζεται απλά μια προμήθεια με αποκλείσεις, θα 
μου επιτρέψετε να σας παρουσιάσω μερικές πλευρές της 
διαδικασίας του διαγωνισμού και της λογικής σας, σχετικά 
με την αποτίμηση των αποκλίσεων αυτών. Πρέπει ωστόσο 
να μας προβληματίσουν και τα αποτελέσματα αυτής της 
απαράδεκτης νοοτροπίας και τακτικής, που δυστυχώς 
δημιουργούν μελανά σημεία στον τρόπο λειτουργίας και 
διαφύλαξης κάποιων θεσμών ή διαδικασιών. 

Θα εκτιμούσα ιδιαιτέρως εγώ και πιστεύω και όλοι οι 
Παριανοί οι οποίοι παρακολουθούν και ενημερώνονται ως 
οφείλουν, εάν επι της ουσίας ασχοληθείτε με τις συνέπειες 
(ένθεν κακείθεν) αυτής της τακτικής, αφού πρώτα δώσετε 
απαντήσεις για μια σειρά εύλογων ερωτημάτων που προ-
κύπτουν.

Οι αποκλίσεις των τεχνικών προδιαγραφών στην παρα-
γωγή του συγκεκριμένου ημερολογίου είναι:

Α. δεν υπάρχει εκτύπωση χρυσοτυπίας πέραν των δύο 
πρώτων φύλλων

Β. το ημερολόγιο είναι βιβλιοδετημένο με σπιράλ και 
όχι με συρματοραφή επικαλυμμένη με ταινία.

Γ. δεν συσκευάσθηκε σε νάιλον σακούλα 
Δ. δεν έχουν επικολληθεί ετικέτες 
Ε. στην τελευταία σελίδα αναφέρονται τα στοιχεία του 

αναδόχου αν και ρητώς απαγορεύεται από την προκύρηξη.
Ζ. Ο Δήμαρχος υπογράφει το συμφωνητικό ανάθεσης 

την 1Η Φεβρουαρίου, δηλαδή ένα μήνα εκπρόθεσμα. Η 
προκήρυξη όριζε την υπογραφή εντός 10 ημερών από τη 
ανάθεση. Δηλαδή 31/12/2007 έπρεπε να έχει υπογραφεί. 

Η ευθύνη των αποκλίσεων αυτών, με βάση την προ-
κήρυξη του διαγωνισμού, βαραίνει την αρμόδια επιτροπή, 
αφού όπως αναφέρεται: «σε κάθε περίπτωση ο ημερολό-
γιο, έτσι όπως τελικά θα διαμορφωθεί, θα πρέπει να έχει 
την έγκριση της υπηρεσίας».

• Καλύπτεται με αυτόν τον τρόπο η καθυστέρηση πα-
ράδοσης ;

• Το συνολικό κόστος που θα βάρυνε την παραγωγή 
εάν γινόταν σωστά πόσο απέχει (προς τα πάνω) από την 
τιμή που έδωσε ο μειοδότης; 

• Μήπως τελικά είναι η τιμή που έδωσε ο δεύτερος δι-
αγωνιζόμενος;

• Ο πραγματικός μειοδότης ποιος είναι;
• Ποιος μεθοδευμένα, εκ του αποτελέσματος, εμφανίζε-

ται ακριβός προμηθευτής και επικίνδυνος για το δημόσιο 
χρήμα;

• Σας ερωτώ, όλες αυτές οι παρατυπίες και οι διευκολύν-
σεις τι εξυπηρετούν;

• Ποιοι και γιατί ωφελούνται; Ποιοί και γιατί ζημιώνο-

νται έως και συστηματικά;
• Ποιος θα αναλάβει να αποκαταστήσει και να απο-

ζημιώσει τον όποιο ή όποιους θιγόμενους από μια τέτοια 
αντιμετώπιση; 

• Έχετε ακούσει πολλές φορές, ένας τέτοιος διαφημιστικός 
χώρος όπως η τελευταία σελίδα ημερολογίου του Δήμου, να 
μην κοστολογείται όπως εισηγείται η αρμόδια επιτροπή. Εί-
ναι τόσο ευτελές το έντυπο του Δήμου; Γιατί το απαξιώνετε ; 
Σε μία περίοδο, που ομολογουμένως δεν είναι και η καλύ-
τερη που διανύουμε σε σχέση με τους θεσμούς, τη χειρα-
γώγηση οργάνων και θεσμών, ποιος μπορεί να απαντήσει 
πειστικά στο ερώτημα που γεννάται :

• γιατί γίνονται τέτοιας έκτασης «εκπτώσεις» στις 
απαιτήσεις διαγωνισμών; 

• γιατί με τέτοιο τρόπο ξεπερνάμε τα ζητήματα αθέμι-
του ανταγωνισμού -προβολής και διαφήμισης σε σημείο 
που να γίνονται «αβανταδόρικες» υποχωρήσεις και διευ-
κολύνσεις;

Κυρίες και κύριοι,
Κάθε παραγωγική μονάδα προσθέτει αξία στο νησί, 

όπως και αυτή που εκπροσωπώ. Παρέχει θέσεις εργασί-
ας και ευτυχώς στηρίζεται από τους εκατοντάδες επαγ-
γελματίες, που ξέρουν πολύ καλά από ότι φαίνεται, να 
πληρώνουν και να παραλαμβάνουν αυτό ακριβώς που 
θέλουν. Ανανεώνουν τη συνεργασία μας δείχνουν την 
εμπιστοσύνη τους, στηρίζουν την αγορά μας, ξεπερνώ-
ντας στείρες λογικές και «αγκυλώσεις». 

Το ίδιο συμβαίνει και με τα άλλα κυκλαδονήσια (Νά-
ξος, Ίος, Αμοργός, Σίφνος), όπως και με άλλους Δήμους 
(Νάξου, Δρυμαλίας, Ίου).

Τελειώνοντας θα ήθελα να γνωρίζετε ότι η παρέμβασή 
μου και η όλη προσπάθεια για συζήτηση επί της ουσίας 
του θέματος, δεν αποσκοπεί στην ευνοϊκότερη μεταχείρι-
σή μας στο μέλλον, που πιθανόν να νομίζουν κάποιοι ότι 
είναι άρρηκτα δεμένη με την βιωσιμότητα της επιχείρη-
σης που εκπροσωπώ. 

Η επιχείρηση καλώς, για τους περισσότερους Πα-
ριανούς, λειτουργεί, υπάρχει και χωρίς τις δουλειές του 
Δήμου Πάρου. Σε ένα κύκλο εργασιών 500.000€ για το 
2007, το ύψος των εργασιών που μας αναθέσατε ως Δή-
μος τα δύο τελευταία χρόνια, δεν ξεπερνούν τις 2000€. 

Το ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ θα συνεχί-
σει να υπάρχει, γιατί η ανάπτυξη των παραγωγικών 
δυνατοτήτων, η υγιής φιλοδοξία για δημιουργική 
ανάπτυξη και εφαρμογή νέων τεχνολογιών, η διάθεσή 
μας για σωστή εξυπηρέτηση των πελατών, ευνοούνται 
από την ανάπτυξη που παρουσιάζουν οι αγορές που 
μας στηρίζουν.

Το θέμα που πρέπει να εξεταστεί, είναι η λογική 
εξυπηρέτησης μικροσυμφερόντων που εξακολουθεί 
να χαρακτηρίζει «τους πρώτους τη τάξη» στη μικρή 
μας κοινωνία. Επειδή το σύνολο της κοινωνίας και όχι 
μόνο της δικής μας, απαιτεί αναβάθμιση της πολιτικής 
ζωής μέσα από διαφάνεια και χρηστή διαχείριση, μή-
πως κάτι θα πρέπει να σας προβληματίσει; μήπως είναι 
καιρός να το «πάρετε αλλιώς»; 

Με εκτίμηση, 
 Νίκος Ραγκούσης 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

« Α βαν ταδόρικ ες» υποχωρήσεις 
και διευκολύνσεις;

Στα κατάλευκα έχουν ντυθεί τα πεύκα στο αλ-
σάκι της Παναγίας Εκατονταπυλιανής και στο δα-
σάκι της Νάουσας κοντά στο Ηρώο της πόλης. 

Τα δέντρα έχουν προσβληθεί από την ασθένεια 
«Μαρσαλίνα Χελένικα», ένα έντομο που έχει 
εμφανιστεί στην Ελλάδα τα τελευταία πέντε χρό-
νια και καταστρέφει τα πεύκα.

Σύμφωνα με ειδικούς, για να σωθούν τα δέ-
ντρα θα πρέπει πρώτα να πλυθούν με νερό που 
θα έχει μεγάλη πίεση, προκειμένου να φύγει από 
τους κορμούς και τα κλαδιά ο λευκός σαν βαμβά-
κι μύκητας και στη συνέχεια να γίνει ψεκασμός με 
ειδικό φάρμακο για τέτοιου είδους έντομα, διαφο-
ρετικά θα επανεμφανιστεί.

Δυστυχώς, με νόμο απαγορεύεται ο ψεκασμός 
σε κατοικημένη περιοχή και έτσι το μόνο που 
μπορεί να σώσει τα δέντρα είναι το νερό. Τουλά-
χιστον ας γίνει το πρώτο βήμα, γιατί δεν είναι και 
πολλά τα άλση στο νησί μας. 

Κινδυνεύουν με αφανισμό
Η Μαρσαλίνα Χελένικα …χτύπησε τα πεύκα της Πάρου

Συνεχίζονται οι προσπάθειες για τη διάσωση 
του Κέδρου στην περιοχή Νταμουλή, που έχει 
υποστεί σοβαρή βλάβη στις ρίζες από τη θάλασ-
σα, καθώς βρίσκεται πάνω στον αιγιαλό. 

Η Αντιδήμαρχος κ. Άννα Γκάγκανη απευθύν-

θηκε με επιστολή της στην Κτηματική Υπηρε-
σία του Νομού Κυκλάδων και στο Λιμεναρχείο 
Πάρου Αντιπάρου, προκειμένου να δώσουν την 
άδειά τους, ώστε να γίνει ένα μικρό έργο ώστε να 
σωθεί το αιωνόβιο δέντρο.

Στην επιστολή μεταξύ άλλων αναφέρεται: 
«Για την άμεση προστασία και διάσωση του δέ-
ντρου, πρόκειται να κατασκευάσουμε αργολιθο-
δομή στο τμήμα μόνο που έχει υποστεί καθίζηση. 
Το μήκος του τοίχου θα είναι 5 μέτρα και το ύψος 
όσο απαιτηθεί».

Η κ. Γκάγκανη περιμένει τις απαντήσεις για να 
μπορέσει να ξεκινήσει η διάσωση του Κέδρου.

Σε κα λό δρόμο η διάσωσ η του κ έδρου 
σ το Νταμουλή
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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

Ζητούνται νέες και νέοι για εργασία σε καφέ-
μπαρ στο Πίσω Λιβάδι. Τηλ. 22840 28740 κιν.: 
6948588630  

Ζητούνται, σερβιτόροι και σερβιτόρες για ερ-
γασία σε καφετέρια στην Νάουσα. Τηλ.: 697 
4787497

Το ξενοδοχείο «Αργοναύτης» στην Παροικία, 
ζητεί υπάλληλο για την υποδοχή, για την του-
ριστική περίοδο 2008, πλήρης απασχόληση. 
(απαραίτητη γνώση αγγλικών και η/υ). Πλη-
ροφορίες: 6944625219

Ζητείται υπάλληλος για fast food στην Αλυκή. 
Τηλ. 6934215919

ΔΙΑΦΟΡΑ 

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

Ζητείται γκαρσονιέρα ή δυάρι για όλο το 
χρόνο στις περιοχές από Παροικιά έως και τη 
Νάουσα. Τηλ.: 6974334985

Ζητείται επιπλωμένη γκαρσονιέρα για ενοι-
κίαση, για όλο το χρόνο, στη Νάουσα. Τηλ. 
6978337393

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

Πάρος, στην αγορά Νάουσας, κατάστημα 25τ.μ., 
τιμή ενοικίασης 700€/μήνα. Τηλ: 22840 21474

Πάρος, στην αγορά Παροικίας, κατάστημα 
16τμ, τιμή ενοικίασης 700€/μήνα. Τηλ: 22840 
21474

Ενοικιάζεται κατάστημα στην Αντίπαρο με 
αυλή, δίπλα στον κεντρικό δρόμο, 50μ από την 
πλατεία, 130τ.μ., τηλ 6945499134

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, ανεξάρ-
τητη, στο ίδιο οικόπεδο. Και για εισόδημα. Κα-
ρολίνα Ιωαννίδου. Από 1990, Λιμάνι Νάουσας. 
6944856105, 22840 52225 

Νάουσα, μονοκατοικία, διώροφη, 120τ.μ., 
150.000 €. Ισόγειο 45τ.μ., όροφος 75τ.μ., εύ-
κολη πρόσβαση, Parking. Καρολίνα Ιωαννίδου. 
Από 1990, Λιμάνι Νάουσας στους Φοίνικες. 
6944856105, 22840 52225 

Νάουσα, ανεξάρτητη διώροφη οικία, καινούρια, 
160τ.μ., με δύο ανεξάρτητα μικρά διαμερίσματα, 
για εισόδημα ή ξενώνες. Τιμή συζητήσιμη, πλη-
σίον αμμουδιάς Καρολίνα Ιωαννίδου. Από 1990, 
Λιμάνι Νάουσας στους Φοίνικες. 6944856105, 
22840 52225.

Νάουσα, λιμάνι, οικία, 150τ.μ., με τέσσερα ανε-
ξάρτητα studio. Για εισόδημα. Καρολίνα Ιωαννί-
δου. Από 1990, Λιμάνι Νάουσας στους Φοίνικες. 
6944856105, 22840 52225

Αντίπαρος, μεζονέτα 80τμ, 3υ/δ, μεγάλες βε-
ράντες, κοντά στη θάλασσα με πολύ καλή θέα. 
Δ.Τριανταφύλλου RE/MAX ALL STAR 22840-
28530/1

 

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 

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 θάλασσα. Δ.Μέξης RE/MAX ALL STAR 
22840 28530/1

Νάουσα – Άγιος Ανδρέας, παραδοσιακή βίλλα 
300τμ σε 9,8στρ οικόπεδο με ελιές, αμπέλι και 
διάφορα δέντρα, βεράντες γύρω γύρω, ξενώνα, 
κεντρική θέρμανση, πηγάδι, καταπληκτική θέα 
στον κόλπο της Νάουσας. Δ.Μέξης RE/MAX 
ALL STAR 22840-28530/1

Αντίπαρος, Άγιος Γεώργιος, κατοικία 114τμ, 
2υ/δ, 2 μπάνια, 150μ από θάλασσα, με υπέ-
ροχη θέα ανατολής και ηλιοβασιλέματος. 
Δ.Τριανταφύλλου RE/MAX ALL STAR 22840-

28530/1

Πίσω Λιβάδι, κατοικία 117τμ, με 3υ/δ, 2 μπά-
νια, 52τμ βεράντα, με καταπληκτική θέα όλη την 
ανατολική ακτή. Ν. Μιχαλακόπουλος RE/MAX 
ALL STAR 22840-28530/1

Αγκαιριά, πέτρινη μεζονέτα 102τμ, 2υ/δ, μεγάλες 
βεράντες, καθιστικό με τζάκι, παραδοσιακής αρχι-
τεκτονικής, πανοραμική θέα θάλασσα και νησιά. 
Denis RE/MAX ALL STAR 22840-28530/1

Αγκαιριά, κατοικία 85τμ, 2υ/δ, 2 μπάνια, ανε-
μπόδιστη θέα θάλασσα. Denis RE/MAX ALL 
STAR 22840-28530/1

Παροικία, κατοικία 90τμ, 2υ/δ, καταπληκτική 
θέα θάλασσα και ηλιοβασίλεμα. Denis RE/MAX 
ALL STAR 22840-28530/1

Δυτικά, επιπλωμένη μεζονέτα 150τμ, με 2 ξε-
νώνες, πανοραμική θέα θάλασσα Αντιπάρου, 
άριστης κατασκευής, πισίνα, γκαράζ, αποθήκη, 
κήπος. Λ.Καρακόλια RE/MAX ALL STAR 
22840-28530/1,

Παροικία – Αγία Ειρήνη, μονοκατοικία 165τμ 
σε 1.340τμ οικόπεδο, 2υ/δ και 1 studio, μεγάλες 
βεράντες, θέα ηλιοβασίλεμα. Λ.Καρακόλια RE/
MAX ALL STAR 22840-28530/1

Νάουσα, μονοκατοικία 260τμ σε 7στρ οικόπεδο, 
με δικό του πηγάδι, κοντά στη θάλασσα, με θέα 
στις Κολυμπήθρες. Λ.Καρακόλια RE/MAX 
ALL STAR 22840-28530/1

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 οι-
κόπεδο 3 στρέμματα, ανεμπόδιστη θέα λιμάνι, 
Αντίπαρο και ηλιοβασίλεμα, σε 3 επίπεδα, 
κυκλαδίτικο ύφος, τιμή 400.000 Ευρώ. ASPIS 
REAL ESTATE Τηλ. 2284024007. Κωδικός 
ΠΠΟ2-12 

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

Πωλείται οικία 230m2 σε κτήμα 7500m2, περι-
οχή Φιλίζι, ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΛΗΤΑΣ 
Τηλ. 6948242797

Πωλείται πέτρινη κατοικία 100 τ.μ με οικόπεδο 
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. Μεσι-
τικό 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, Καραχάλιος 
Σταύρος. Τηλ. 6937033316

Παροικία, αποθήκη 85τ.μ. σε κεντρικό ση-
μείο, πάνω από τον Περιφερειακό, πωλείται 
σε καλή τιμή. Λεοντής Κτηματεμπορική Κιν. 
6944276444 www.parosgr.com

Παροικία, οικία πάνω ορόφου 100τ.μ., με δύο 
υπνοδωμάτια, κουζίνα, σαλόνι, μπάνιο, βεράντα. 
Κοντά στην παραλία, σε κεντρικό σημείο. Τιμή 
125.000 € .  Λεοντής Κτηματεμπορική. Κιν. 
6944276444 www.parosgr.com

Παροικία, studio 25τ.μ. πάνω ορόφου σε κεντρι-
κό σημείο, μόνο 35.000 €. Λεοντής Κτηματεμπο-

ρική  Κιν. 6944276444 www.parosgr.com

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ – 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ 

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

Νάουσα, εκτός προς Σταυρό, 4.000τ.μ., θέα, 
60.000 €. Καρολίνα Ιωαννίδου. Από 1990, Λιμά-
νι 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. συνε-
χόμενα, 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 Νάου-
σας. 6944856105, 22840 52225

Πωλείται αγροτεμάχιο 2500m2, άρτιο, οικοδο-
μήσιμο, επί ασφάλτου, ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ, τιμή 
50.000 €. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΛΗΤΑΣ 
Τηλ. 6948242797

Πωλείται αγροτεμάχιο 2500m2, άρτιο οικοδομή-
σιμο με παλαιά κτίσματα 60m2 στην περιοχή Κα-
λάμι, τιμή 110.000 €. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΕΛΗΤΑΣ Τηλ. 6948242797

Πωλούνται στον Κώστο 2 αγροτεμάχια 
10.300m2 και 8.000m2, ΘΕΑ ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ 
ΘΑΛΑΣΣΑ, ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΛΗ-
ΤΑΣ 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 θάλασ-
σα, 4200m2 και 7500m2, ΘΕΑ ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ 
ΘΑΛΑΣΣΑ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΟΧΛΑΚΑΣ, ΜΕΣΙ-
ΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΛΗΤΑΣ Τηλ. 6948242797
 Πωλούνται στο Άσπρο Χωριό, επί του κεντρι-
κού δρόμου, 2 οικόπεδα 2800m2 και 1100m2, 
κατάλληλα για οικιακή ή επαγγελματική χρή-
ση, ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΛΗΤΑΣ. Τηλ. 
6948242797
  Οικόπεδο 2.750 τ.μ., άρτιο και οικοδομήσιμο 
(κάθετη ιδιοκτησία), με άδεια οικοδόμησης του 
2007 για 128τ.μ. Απόσταση 500μ από την παρα-
λία 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 ύψωμα, 
1.000τ.μ., 120.000 Ευρώ. Κτίζει 200τ.μ. AS-
PIS REAL ESTATE Τηλ.2284024007

Πάρος, 10 λεπτά από Παροικία, οικόπεδο 
32.000τ.μ., απεριόριστη θέα, εφαπτόμενο στη 
θάλασσα, 450.000 Ευρώ. ASPIS REAL ES-
TATE Τηλ.2284024007 Κωδικός ΠΠΟ2-2

Πάρος, Νάουσα, οικόπεδο 500τ.μ. εντός 
σχεδίου. Κτίζει 380τ.μ., σε πολύ καλό σημείο. 
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 οικοδο-
μήσιμο, με καταπληκτική θέα τον κόλπο της 
Παροικίας. Ν.Μιχαλακόπουλος RE/MAX 
ALL STAR Τηλ. 22840-28530/1

Πάρος Καλάμι, οικόπεδο μισό στρέμμα με 
δυνατότητα δόμησης 100τ.μ. με πανοραμική 
θέα. Τιμή 152.000 Ευρώ ASPIS REAL ES-
TATE Τηλ. 2284024007

Αμπελάς, οικόπεδο 7,6 στρ, άρτιο και οικοδο-
μήσιμο, καταπληκτική θέα θάλασσα και Νάξο. 
Ν.Μιχαλακόπουλος RE/MAX ALL STAR 
Τηλ. 22840-28530/1

Άσπρο Χωριό, 3 οικόπεδα 1.372τμ, 2.556τμ 
και 1.120τμ, πάνω σε κεντρικό δρόμο με θέα 
θάλασσα. Τ.Δράκου RE/MAX ALL STAR 
Τηλ. 22840-28530/1

Παροικία – Άγιος Γεώργιος, οικόπεδο 
4.980τμ, με καταπληκτική θέα θάλασσα και 
ηλιοβασίλεμα. Τ.Δράκου RE/MAX ALL 
STAR Τηλ. 22840-28530/1

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

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

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. Μεσιτι-
κό 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

Πωλείται οικία 240τ.μ. σε κτήμα 7.500τ.μ., χτίζει 
ακόμη 50τ.μ., περιοχή Φιλίζι, ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑ-
ΦΕΙΟ «ΕΛΗΤΑΣ», 6948242797 

Πωλείται αγροτεμάχιο, 7.500τ.μ., περιοχή Κο-
λυμπήθρες, κοντά στην ταβέρνα «Σπύρος», 
άρτιο, οικοδομήσιμο. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
«ΕΛΗΤΑΣ», 6948242797 

Ζητούνται αγροτεμάχια, οικόπεδα, αγροικίες για 
πελάτες του γραφείου μας. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑ-

ΦΕΙΟ «ΕΛΗΤΑΣ», 6948242797 

Πωλούνται στην περιοχή Κουκουμαυλές, οι-
κόπεδα 2.000τ.μ., έκαστο θέα θάλασσα, χτίζουν 
400τ.μ. έκαστο. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ «ΕΛΗ-
ΤΑΣ», 6948242797

Πούντα, πωλείται οικόπεδο εντός οικισμού 571τ.
μ, κτίζει 100τ.μ, 150μ από θάλασσα. Τιμή 52.000 
€.  Λεοντής Κτηματεμπορική Κιν. 6944276444 
www.parosgr.com

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 Τηλ. 
22840 21784 – 6974327545

ΠΑΡΟΣ (ΚΑΛΑΜΙ) Κατοικία 115 τ.μ. νε-
όδμητη εντός οικισμού με οικόπεδο 450 τ.μ. 
σε προνομιακή θέση με θέα το λιμάνι της Πα-
ροικίας μόλις 1,5 ΚΜ από το κέντρο της πό-
λης. Παριανή Κτηματομεσιτική. Τηλ. 22840 
21784 – 6974327545

ΠΑΡΟΣ (ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ) Πέτρινη κατοι-
κία 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. Τηλ. 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 Τηλ. 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. Πα-
ριανή Κτηματομεσιτική. Τηλ. 22840 21784 
– 6974327545

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

ΠΑΡΟΣ (ΝΑΟΥΣΑ) Γκαρσονιέρες και δυά-
ρια από 28 τ.μ. νεόδμητα μόλις 1 λεπτό με τα 
πόδια από την παραλία και το κέντρο της Νά-
ουσας. Μεγάλες βεράντες και ανεμπόδιστη 
θέα. Παριανή Κτηματομεσιτική. Τηλ. 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-

 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 εξοπλισμένο 
εργοστάσιο στην Ελλάδα στην 
κατασκευή ξύλινων κουφωμάτων, 
ζητά να προσλάβει :
Νέους ή νέες μέχρι 35 ετών για 
μόνιμη απασχόληση σε διαφόρους 
τομείς της παραγωγικής διαδικασί-
ας του εργοστασίου.
Η εταιρία ειδικεύεται στο ξύλινο 
κούφωμα, πάνω από 60 χρόνια 
και έχει ως χώρο δράσης 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-τρια, 
για την εφημερίδα 

“Φωνή της Πάρου”,
 μερική απασχόληση. 

Τηλ.6977248885 
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Ο Ξενώνας στις Λεύκες, που φιλοξενεί κατά 
διαστήματα λογοτέχνες, είναι μία σημαντική 
υπόθεση. Στην πορεία της όμως, δεν εξελίχθηκε 
όπως θα έπρεπε, καθώς οι λογοτέχνες, παίρνουν 
αλλά δεν δίνουν… 

Για ελιτίστικη νοοτροπία κάνει λόγο στη 
Φωνή, ο εκπαιδευτικός Χρ. Γεωργούσης, διατυ-
πώνοντας παράλληλα τις προτάσεις του. 

Ο κ. Γεωργούσης αναφέρεται και στους Παρι-
ανούς συγγραφείς και προτείνει να προβάλλεται 
το έργο τους.

Προτάσεις για τον Ξενώνα Λευκών
Θα πρέπει η λογική που διέπει την φιλοξενία 

των λογοτεχνών στον ξενώνα Λευκών να επα-
ναξεταστεί και να υπάρξει συνεργασία για μια 
θεσμική λειτουργία σε νέες καλύτερες βάσεις. 
Απαραίτητη θα ήταν η γνώμη των δασκάλων 
και καθηγητών του νησιού, των συγγραφέων της 
Πάρου, των Συλλόγων, του τοπικού τύπου.

Γιατί οι λογοτέχνες έρχονται, φιλοξενούνται, 
φεύγουν, δεν τους βλέπει κανείς και δεν τους 
ακούει κανείς. Θα μπορούσε λ.χ. να περνούν μια 
φορά το χρόνο από τα σχολεία και να γνωρίζο-
νται με τους μαθητές. Θα μπορούσε να γίνεται 
μια ετήσια συνάντηση με την τοπική κοινωνία. 

Όπως έχουν τα πράγματα, υπάρχει μια μορφή 
ελιτίστικης νοοτροπίας και μέχρι τώρα η φιλοξε-
νία μπορεί να έχει αποδώσει στους ίδιους, αλλά 
όχι στο νησί που φιλοξενούνται. Εξαίρεση έγινε 
με τον συγγραφέα Ανδρέα Μήτσου και ελπίζου-
με να υπάρξει συνέχεια.

Προτάσεις για το Παριανό βιβλίο
Ο Δήμος Πάρου θα πρέπει κάθε χρόνο να ενι-

σχύει τη Δημοτική Βιβλιοθήκη, ώστε ένα ποσόν 
να δαπανάται για τα Παριανά βιβλία. Παριανά, 
κυκλαδικά βιβλία, είναι όσα ασχολούνται με την 
Πάρο και τις Κυκλάδες και όσα έχουν γραφτεί 
από Παριανούς. Τον τελευταίο καιρό τα βιβλία 

αυτά των Παριανών είναι πολλά και αρκετά 
έχουν εκδοθεί από γνωστούς εκδοτικούς οίκους. 
Δεν μπορεί να τα αγνοεί η Δημοτική Βιβλιοθήκη. 
Οι τοπικοί συγγραφείς πρέπει να βοηθούνται, αν 
θέλουμε, η άνθιση του πολιτισμού να μην είναι 
πάντα θέαση της δημιουργίας των άλλων, αλλά 
και τοπική δημιουργία.

Πέρα απ’ αυτά, τα βιβλία πρέπει να παρουσιάζο-
νται στο κοινό του νησιού και να μην θάβονται. Μέ-
χρι τώρα αυτό το κάνει μόνον ο τοπικός τύπος.

Από την άλλη, πρέπει να βρεθεί τρόπος, τα βι-
βλία να μην εξαφανίζονται μέσα στα τουριστικά  
και τα άλλα σπουδαία, αλλά να υπάρχει τρόπος 
να προβάλλονται.

Σε άλλη θέση έχουμε πει, ότι καλό είναι να 
προωθείται το τοπικό κρασί και το τυρί, αλλά αν 
υπάρχει καλλιτεχνική δημιουργία (γλυπτική, ζω-
γραφική, λογοτεχνία κ.α.) να αναγνωρίζεται και 
να προωθείται. Πρέπει κάποτε να σταματήσουμε 
να έχουμε ψυχολογία κατωτερότητας.

Ανεκμετά λ λ ευτες ευκαιρίες…
Ξενώνας Λευκών – Δημοτική Βιβλιοθήκη

Το τουριστικό, κατά κάποιο τρόπο περι-
οδικό, Passport, διευθύντρια του οποίου 
είναι η Μάγια Τσόκλη, γνωστή στο ευρύ 
κοινό για τα πολύ καλά της ντοκιμαντέρ, 
αφιερώνει 16 σελίδες του στην Πάρο και 
αποκαλύπτει τη ζωντάνια και τη ζεστασιά 
των ανθρώπων του.

«Πάρος – Λαμπερή σαν την άνοιξη» είναι ο 
τίτλος του αφιερώματος και ο συντάκτης Αντώ-
νης Ιορδάνογλου αναφέρει στον πρόλογό του: 
«Όλοι μιλούν για την κοσμοπολίτικη Πάρο 
το καλοκαίρι, εμείς όμως ταξιδέψαμε στην εκ-
πνοή του φετινού χειμώνα για να τη δούμε με 
τα ανοιξιάτικά της χρώματα. Και ανακαλύψα-
με ένα άλλο νησί, μια άλλη γεωγραφία. Και το 
σημαντικότερο; Ανακαλύψαμε την Πάρο των 
Παριανών και ήταν έξοχη!».

Το αφιέρωμα δεν αναλώνεται σε τουριστι-
κούς κατ΄ εξοχήν προορισμούς του νησιού μας, 
αλλά επικεντρώνεται σε πτυχές που μόνο οι 
Παριανοί γνωρίζουν. Αναδεικνύει με τον τρόπο 
αυτό την άλλη όψη της Πάρου.

Η δημοσιογραφική ομάδα φιλοξενήθηκε από 
το Δήμο Πάρου, ενώ εκπρόσωποί του ανέλαβαν 
την περιήγηση και ξενάγησή τους στο νησί.

Το Passpor t ταξίδεψε σ την Πάρο

πολιτισμός
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Ο Δήμος Πάρου και το Ευρωπαϊκό 
Κέντρο Μετάφρασης • Λογοτεχνία και Επι-
στήμες του Ανθρώπου έχουν την τιμή να σας 

προσκαλέσουν σε απαγγελία ποιημάτων,
το Σάββατο 5 Απριλίου 2008 

και ώρα 8:00 το βράδυ,
στο Σπίτι της Λογοτεχνίας 

στις Λεύκες της Πάρου
Ποιήματα θα απαγγείλουν οι ποιήτριες

Βερονίκη Δαλακούρα και 
Δήμητρα Χριστοδούλου
Θα ακολουθήσει δεξίωση

Από τις 22.03 έως τις 25.03.08 ο Σύλλογος 
Λευκιανών πραγματοποίησε την καθιερωμένη 
τετραήμερη ανοιξιάτικη εκδρομή του, στη βο-
ρειοδυτική Μακεδονία. 

Με έδρα την Καστοριά επισκέφθηκαν τις 
Πρέσπες, τον άγιο Γερμανό, τον άγιο Αχίλλειο, 
τα Γρεβενά και στην επιστροφή πέρασαν και 
από τα Μετέωρα όπου επισκέφθηκαν τη μονή 
Βαρλαάμ.

Όπως οι ίδιοι αναφέρουν, «η βόλτα με το κα-
ραβάκι στη λίμνη της Καστοριάς, η ξενάγηση στο 
λιμναίο οικισμό που χρονολογείται 7.500 χρόνια 
πριν από εμάς και η ολιγόωρη παραμονή μας στην 
μονή της Παναγίας της Μαυριώτησσας, καθώς 
και η περιπλάνηση στο λαογραφικό μουσείο « 
ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΑÏΒΑΖΗ » και την παλιά πόλη, 
αποζημίωσαν τους συμμετέχοντες, αφού απόλαυ-
σαν μία ωραία εκδρομή με ανοιξιάτικο καιρό».

Στις αρχές του 
Μάρτη, ο Σύλλογος 
Φίλων της Δημο-
τικής Βιβλιοθήκης, 
συνεχίζοντας τον 
θεσμό της Λέσχης 
Ανάγνωσης, φιλοξέ-
νησε τον συγγραφέα Ανδρέα Μήτσου.

Στον χώρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης 
έγινε συζήτηση και ανάλυση του βιβλίου με 
τίτλο "Ο Κύριος Επισκοπάκης", το οποίο 
πήρε το Βραβείο Αναγνωστών το 2007.

Ο συγγραφέας, ο οποίος έχει τιμηθεί με το 
Κρατικό Βραβείο Μυθιστορήματος και με 
το Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών, τοπο-
θετήθηκε πολύ διευκρινιστικά στις ερωτή-
σεις των ακροατών.

Ξεκ λ ειδώνον τας την ποίησ η
«Ξεκλειδώνοντας την ποίηση», είναι το βιβλίο του 

Χρίστου Γεωργούση που κυκλοφόρησε πρόσφατα από 
τις εκδόσεις BOOKSTARS – ΓΙΩΓΓΑΡΑΣ.

Ο συγγραφέας προσπαθεί να δει από ψηλά τη γεω-
γραφία της ποίησης, τα όρη, τα ποτάμια, τις λίμνες και 
τις κοιλάδες της.

Μας καλεί να πάμε μαζί του με ένα αερόστατο 
φαντασίας και να κοιτάξουμε από άλλες θέσεις, από 
άλλα παράθυρα, από διαφορετικά υψόμετρα, τους 
καημούς του ανθρώπου, που δένονται με τον και-
ρό σε τραγούδι και ποίημα. Από ψηλά εκείνο που 
φτάνει στα μάτια σου και στ΄ αυτιά σου, εκείνο που 
οσφραίνεσαι, δεν είναι παρά η μουσική της ζωής. 

Συζήτησ η με το σ υγγραφέα 
Ανδρέα Μήτσου

Ο Σύλ λογος Λ ευκιανών 
σ την Κ ασ τοριά και σ τις Πρέσπες



Επιστολή διαμαρτυρίας

Ο Α.Ο. Πάρου, με επιστολή του προς την 
Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων, εκφρά-
ζει την έντονη διαμαρτυρία του για αδικίες 
σε βάρος της ομάδας.

Στην επιστολή αναφέρεται:
«Κύριε Πρόεδρε, ο Αθλητικός Όμιλος 

Πάρου, οι αθλητές, το Δ.Σ. καθώς και όλοι οι 
φίλαθλοι οι οποίοι στηρίζουν την προσπάθεια 
την οποία κάνουμε εδώ και δεκαετίες, εκφρά-
ζουν με μια φωνή την αγανάκτησή τους για 
την άδικη μεταχείριση του Σωματείου μας 
από την Επιτροπή του Πρωταθλήματος στην 
οποία προΐσταται ο κ. Χωριανόπουλος. Κα-
ταγγέλλουμε τη συμπεριφορά και τον τρόπο 
λειτουργίας του, ο οποίος αποφασίζει με κάθε 
άλλο παρά αθλητικά κριτήρια για αναβολές 
και διεξαγωγές αγώνων της Κατηγορίας μας. 

»Δεν γνωρίζουμε αν ο κ. Χωριανόπουλος 
εξυπηρετεί συμφέροντα άλλων ομάδων, αυτό  
που γνωρίζουμε όμως, την τελευταία τουλά-
χιστον διετία, είναι ότι  συμπεριφέρεται στον 
Αθλητικό Όμιλο Πάρου, με τρόπο εμπαθή 
και προκλητικό, πράγμα που δεν συνάδει με 
το αθλητικό πνεύμα που πρέπει να διακατέχει 
έναν αθλητικό παράγοντα. Τελευταίο κρού-
σμα του έργου του κ. Χωριανόπουλου είναι οι 
αλλεπάλληλες αναβολές και ματαιώσεις του 

αγώνα Α.Ο.Π. – Καρτεράδος, για λόγους 
που μόνο ο κ. Χωριανόπουλος γνωρίζει, αλλά 
εμείς αντιλαμβανόμαστε. 

»Ο Αθλητικός Όμιλος Πάρου με την 
παρούσα επιστολή δηλώνει ότι δεν θα πα-
ραμείνει απαθής σε αυτήν την προκλητική 
συμπεριφορά και ευνοϊκή μεταχείριση άλλων 
σωματείων εις βάρος του δικού μας. Καταγ-
γέλλει το συγκεκριμένο άνθρωπο για τις 
πράξεις του σε κάθε αρμόδια αρχή και ζητεί 
από εσάς, σαν Πρόεδρο της Ε.Π.Σ., καθώς 
και το Δ.Σ., τη λήψη μέτρων εναντίον του, 
καθώς και την αντικατάστασή του από την 
Επιτροπή, λόγω τουλάχιστον ανικανότητας. 
Ο Αθλητικός Όμιλος Πάρου, είναι στη διά-
θεσή σας, να σας παράσχει διευκρινήσεις και 
στοιχεία που αφορούν το έργο και τις αποφά-
σεις του συγκεκριμένου κυρίου σε βάρος του 
Συλλόγου μας. Επίσης, σε έκτακτη Γενική 
Συνέλευση η οποία θα διενεργηθεί στις αρ-
χές Απριλίου, θα αποφασιστούν οι περαιτέρω 
ενέργειές μας».

Με εκτίμηση
Εκ μέρους του Δ.Σ.

ΑΝΕΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ – Α.Ο. ΠΑΡΟΥ 3-0
Στη γειτονική Νάξο ταξίδεψε η ομάδα παί-

δων του Α.Ο. Πάρου στο πλαίσιο του Πρωτα-
θλήματος Παίδων, σε ένα παιχνίδι αδιάφορο 
για την Παριανή ομάδα, αλλά όχι και για την 
ομάδα της Νάξου. Παρόλα αυτά, τα παιδιά του 
Α.Ο.Π. αν και με πάρα πολλές ελλείψεις, το 
πάλεψαν μέχρι τέλους, αλλά προδόθηκαν από 
την κούραση και από τον δυνατό και αντίθετο 
άνεμο στο δεύτερο ημίχρονο σε ένα γήπεδο που 
έχει αφεθεί στην τύχη του και μόνο για αγώνες 
Δ΄Εθνικής (το χρησιμοποιεί η ομάδα του Παν-
ναξιακού), δεν είναι. Όσον αφορά το παιχνίδι, η 
ομάδα της Νάξου κέρδισε με 3-0.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ  Κασέμι, Βασα-

λάκης, Ρεφενές, Τράκος, Χάρκα, Καραμπάτση
ς(Τουμπακάρης), Βουδιάς, Τοσκάι (Σιδέρης), 
Σάντα, Κάβουρας (Πάσουλας), Βρεγκάσι

Α.Ο. ΠΑΡΟΥ  Μανέκα(Κρουσταλλάκης), 
Μοστράτος, Μπάλκας, Μουράι, Νίκας(Άσκο), 
Μπαμπούνης, Νίκας Α., Περαντινός, Κοκάι, 
Καραγκούνης(Σταθερός), Αλιπράντης

Την Κυριακή 9 Μαρτίου το Δημο-
τικό Στάδιο Παροικίας και ο Α.Ο. Πά-
ρου φιλοξένησαν το πρώτο τουρνουά 
ποδοσφαιρικών ακαδημιών, για ηλικίες  
Δημοτικού, για τη φετινή περίοδο. Συ-
γκεκριμένα, πήραν μέρος, οι Ακαδημί-
ες Ποδοσφαίρου του Α.Ο. Πάρου, του 
Α.Μ.Ε.Σ Νηρέα, η Ακαδημία Ποδοσφαί-
ρου « ΣΥΡΟΣ 2000» του κ. Κάμπαξη, 
η οποία και έκλεψε τις εντυπώσεις και 
η Ακαδημία Ποδοσφαίρου GREEN 
FOOTBALL DEVELOPMENT 
(G.F.D.) παράρτημα Πάρου. Οι αγώνες 
ξεκίνησαν νωρίς το πρωί και ολοκληρώ-
θηκαν το μεσημέρι αφήνοντας τις καλύ-
τερες εντυπώσεις στα παιδιά που πήραν 

μέρος. Τους αγώνες παρακολούθησε 
αρκετός κόσμος και ειδικά πολλοί Συρι-
ανοί γονείς, οι οποίοι συνδύασαν τους 
αγώνες με μία όμορφη εκδρομή στο 
νησί μας. Στις εξέδρες μεταξύ άλλων δι-
ακρίναμε τον πρόεδρο του Α.Ο Πάρου 
κ. Κουντρομιχάλη, τον κ. Λούη Κοντό, 
τον κ. Καφτηράνη καθώς και τον βου-
λευτή κ. Ραγκούση Ιωάννη του οποίου 
ο υιός αγωνίζεται στην Ακαδημία του 
Α.Ο. Πάρου. Ψυχή της όλης οργάνω-
σης, ο ακούραστος πάντα Κωνσταντί-
νος Τσαντάνης μέλος της διοίκησης του 
Α.Ο. Πάρου ο οποίος φρόντισε να είναι 
όλα στην εντέλεια.

αθλητισμός
ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Και οι δύο ομάδες ήθελαν τους τρεις βαθ-
μούς της νίκης. 

Αν και η Παριανή ομάδα σαφώς ήταν μα-
κράν η καλύτερη, ειδικά στο πρώτο ημίχρο-
νο, η ομάδα της Σαντορίνης κατάφερε να 
πάρει τη νίκη προς το τέλος του αγώνα με 
1-2 αν και αγωνιζόταν για μεγάλο διάστημα 
με δέκα παίχτες λόγω αποβολής. Η Παριανή 
ομάδα ήταν εμφανώς κατώτερη των προσ-
δοκιών στο δεύτερο ημίχρονο, απογοητευ-
τική και κουρασμένη και όλοι στην εξέδρα 
μουρμούριζαν γιατί δεν γινόταν κάτι ώστε 
να φρεσκαριστεί λίγο και να πάρει τη νίκη, 
αλλά έπεσε αμαχητί με κάτω τα χέρια.

Για την ιστορία το 1-0 το έκανε με έξο-
χη προσπάθεια ο Αρκουλής ο οποίος στο 
δεύτερο ημίχρονο ήταν απελπιστικά μό-
νος ενώ το 1-1 για τον Καρτεράδο έγινε 

με αυτογκόλ του Δαφερέρα και πήρε τη 
νίκη στο 87΄.

Έτσι απέκτησε ένα μεγάλο προβάδισμα 
στην υπόθεση μπαράζ. Και στο τέλος του 
αγώνα ένα κουβάρι παίχτες και τεχνική ηγε-
σία πανηγύριζαν τη μεγάλη νίκη.

Διαιτητές του παιχνιδιού οι Σουλτάνης, 
Δεληγιάννης και Κουζούμης.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ  
Α.Ο. ΠΑΡΟΥ  Βλαχάκης, Γεμελλιάρης, 

Κορτιάνος(Κατέρος), Δαφερέρας, Λάπι, 
Πετρόπουλος, Βούσουλας, Κρητικός, Βαμ-
βακάρης, Τζούτζα, Αρκουλής

Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ  Παπακωνστα-
ντίνου, Ματσάντο, Αργυρός, Ξαγοράρης, 
Κρητικός, Γιαννακόπουλος, Ερρίκος Δ., 
Ερρίκος Α., Κωνσταντίνου, Χάρεκ Κάρδο-
να, Νταρακλίτσας.

Α.Ο. ΠΑΡΟΥ –  Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΥ 1-2
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ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 
Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

2ος ΟΜΙΛΟΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Α.Ο. ΠΑΡΟΥ Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ 1-2

  Α.Ο.  ΛΑΒΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ 3-0 (α.α.)

Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ 3-0 (α.α.)

ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΝΕΣ ΤΕΡΜΑΤΑ ΒΑΘΜΟΙ

1 Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ 17 43-15 38

2 Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 17 36-13 36

3 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ 17 30-18 34

4 Α.Ο.  ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ 17 41-24 33

5 Α.Ο. ΠΑΡΟΥ 17 38-17 31

6 Α.Μ.Ε.Σ. ΦΙΛΩΤΙ 17 35-20 30

7 ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ 17 30-22 27

8 Κ.Ε.Μ.Α.Σ. ΙΟΥ 17 18-35 21

9 Α.Ο. ΛΑΒΑ 17 27-37 19

10 Α.Ο. ΠΥΡΓΟΣ 17 18-34 13

11 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ 17 34-51 9

12 ΜΑΡΠΗΣΣΑΙΚΟΣ 17 6-69 -3

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Α.Ο. ΜΑΡΠΗΣΣΑΙΚΟΣ  -3 Δεν προσήλθε στον Πανθηραικό. 
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ  -3  Δεν προσήλθε στη Λάβα
Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ  -3 Δεν προσήλθε στο Φιλώτι 
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:   
Α.Ο. ΠΑΡΟΥ – Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ
Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ – Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ 
ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ
ΜΑΡΠΗΣΣΑΙΚΟΣ -  ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ
ΚΕΜΑΣ ΙΟΥ – Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ
Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ – Α.Ο. ΛΑΒΑ

Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΡΘΙΟΥ Α.Ο.Φ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0-3

1ος ΟΜΙΛΟΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (22κ΄23/03/08)

ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΝΕΣ ΤΕΡΜΑΤΑ ΒΑΘΜΟΙ

1  Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ 14  41-10 36

2  Α.Ο. ΤΗΝΟΥ 15 28-15 29

3 Α.Ο. ΠΑΓΟΥ 14 26-11 24

4 Α.Ο.Φ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 14 22-18 22

5 Α.Ο. ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ 14 33-12 21

6 Α.Ε. ΣΤΕΝΗ ΤΗΝΟΥ 14 16-14 18

7 Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ 15 17-24 14

8  Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΡΘΙΟΥ 14 11-29 10

9 Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΥΡΟΥ 14 4-65 -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:   (5 κ΄ 6 /04/ 08)
Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΡΘΙΟΥ – Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ
Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΥΡΟΥ – Α.Ο.Φ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ – Α.Ο. ΠΑΓΟΥ
Α.Ο. ΑΝΩ ΣΥΡΟΣ – Α.Ε. ΣΤΕΝΗ ΤΗΝΟΥ 
ΡΕΠΟ   Α.Ο. ΤΗΝΟΥ

Βράβευση αθλήτριας 
του ΝΟΠ από τον Πρόεδρο 

της Δημοκρατίας 
Για την κατάκτηση του Πανελληνίου Πρω-

ταθλήματος Optimist 2007, βραβεύτηκε 
η αθλήτρια του Ναυτικού Ομίλου Πάρου, 
Σαρρή Πολυξένη από τον Πρόεδρο της Δη-
μοκρατίας.

Στην τελετή που έγινε στην Παλιά Βουλή 
παρευρίσκονταν ακόμη οι Βουλευτές Κυκλά-
δων Ι. Βρούτσης, Π. Ρήγας, Α. Μπινοπού-
λου, ο πρόεδρος της Βουλής κ. Σούρλας, ο 
υπουργός Ναυτιλίας  Γ. Βουλγαράκης, ο υφυ-
πουργός Π. Καμένος, καθώς και η Έπαρχος 
Πάρου Γ. Πρωτολάτη. 

Ο Πρόεδρος
Κουντρομιχάλης Ηλίας

 Ο Γ.Γ.
π. Στυλιανός Μπιζάς

« Ά δικη μεταχείρισ η 
του Α .Ο. Πάρου»
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Με τον υφυπουργό Εμπορικής 
Ναυτιλίας – Αγαίου και Νησιωτι-
κής Πολιτικής, συναντήθηκε την 
περασμένη Δευτέρα στην Αθήνα, 
κλιμάκιο του Εμπορικού Συλλό-
γου Πάρου – Αντιπάρου, με επι-
κεφαλής τον Πρόεδρο Απόστολο 
Αλιπράντη.

Επί τάπητος τέθηκε το μείζον 
ζήτημα του Πολεοδομικού Σχε-
διασμού Παροικιάς και διατυπώ-
θηκαν ενστάσεις στο σχέδιο που 
παρουσιάστηκε πρόσφατα στο Δη-
μοτικό Συμβούλιο.

Δεν έγινε γνωστό εάν ο υπουργός 
δεσμεύτηκε για λύσεις στο πρόβλημα, 
σύμφωνα όμως με τις πληροφορίες 
ήταν θετική η στάση του.

Γνωρίζουμε ωστόσο, πως έθεσε το 
θέμα ο Σύλλογος, από την ανακοίνω-
ση που εξέδωσε μετά τη συνάντηση 
με τον κ. Καμμένο.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται:
»Επί 30 χρόνια η Παροικία τα-

λαιπωρείται με διάφορα πολεοδομικά 
σχέδια τα οποία στοιχίζουν πολλά 
χρήματα στο κράτος και απορρίπτο-
νται από το Σ.τ.Ε.

»Η ιστορία έχει ως εξής :
»Το 1978, με το από 

19.10/13.11.1978 Π.Δ. (ΦΕΚ 
594Δ΄), «Περί χαρακτηρισμού ως 
παραδοσιακών οικισμών τινών του 
κράτους κλπ», καθορίζεται για τον 
οικισμό της Παροικίας ποσοστό κά-
λυψης 50%.

»Το 1989, με Π.Δ. ΦΕΚ 345Δ΄, 

εν’ όψει εκπόνησης πολεοδομικής 
μελέτης, η αρτιότητα καθορίζεται 
στα 2.000τ.μ. με δόμηση 400τ.μ. Με 
βάση αυτό, επετράπη η έκδοση οικο-
δομικών αδειών μέχρι το 1990, (για 
ένα χρόνο).

»Το 1990 άρχισε η εκπόνηση της 
πολεοδομικής μελέτης της Παροικί-
ας και από τότε άρχισαν διαδοχικές 
αναστολές έκδοσης των οικοδομικών 
αδειών, με εξαίρεση ενός μικρού πυ-
κνοδομημένου πυρήνα του οικισμού 
όπου επιτρεπόταν η δόμηση.

»Το 1995, με το από 
30.8/25.9.1995 Π.Δ. (ΦΕΚ 927Δ΄), 
εγκρίνεται πολεοδομική μελέτη τμή-
ματος της πολεοδομικής ενότητας 
του οικισμού της Παροικίας. Με την 
2970/1999 απόφαση του Σ.τ.Ε. ακυ-
ρώνεται.

»Το 2002, με το από 15.10.2002 
Π.Δ. (ΦΕΚ 927Δ΄), εγκρίνεται πο-
λεοδομική μελέτη τμήματος της πο-
λεοδομικής ενότητας του οικισμού 
της Παροικίας και τροποποιείται το 

εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο. Με 
την 3616/2007 απόφαση του Σ.τ.Ε. 
ακυρώνεται.

»Όλο αυτό το διάστημα, από το 
1990 έως και σήμερα (18 χρόνια) 
δεν εκδίδονται οικοδομικές άδειες 
με τα ακόλουθα αποτελέσματα :

1. Οι δημόσιες, κοινόχρηστες 
και κοινωφελείς υποδομές δεν 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες της 
σύγχρονης εποχής.

2. Ο οικισμός στερείται τουριστι-
κής ανάπτυξης και έχουν υποβαθμι-

στεί οι τουριστικές υπηρεσίες. Καμία 
τουριστική μονάδα δεν έχει γίνει στην 
Παροικία όλα αυτά τα χρόνια, ενώ ο 
αριθμός των τουριστών αυξάνεται 
ετησίως.

3. Η εμπορική ανάπτυξη παρεμπο-
δίζεται, το κόστος της επαγγελματι-
κής στέγης αυξάνεται και η εμπορική 
ζωή δέχεται τις συνέπειες.

4. Η Παροικία αδυνατεί να παρα-
κολουθήσει τις εξελίξεις το υπόλοιπο 
νησί και αφήνει στους πολίτες της ένα 
αίσθημα αδικίας.

5. Συμπέρασμα : Θα είναι καλό 
για το νησί να δοθεί έντιμη λύση,  
που θα μας επαναφέρει  στο παλαιό 
καθεστώς του Π.Δ. του 1978. Κάτι 
τέτοιο θα αποδείξει και τη βούληση 
και την ικανότητα του νέου Υπουρ-
γείου Εμπορικής Ναυτιλίας Αιγαίου 
και Νησιωτικής Πολιτικής, να λύσει 
τα χρόνια προβλήματα, να προωθήσει 
την ανάπτυξη και να ικανοποιήσει τα 
λαϊκά αιτήματα προς όφελος όλων».            

Μία επιστολή, έλαβε ο κ. Παπαθανασίου, με την οποία επικρίνεται για την 
επιλογή του, να ανυψώσει στο σπίτι του στην Πάρο την Ελληνική σημαία. Η 
επιστολή έφτασε στις 17 Μαρτίου 2008 στον εκδοτικό του οίκο.

Παραθέτουμε αυτούσια την επιστολή και την απάντηση προς τον ανώνυμο 
αποστολέα από τον κ. Παπαθανασίου.

Η επιστολή
«Αν δεν το έχεις καταλάβει σου λέμε ότι η Πάρος δεν είναι ακόμη ούτε η 

Μακρόνησος, ούτε η κατασκήνωση το «Χαρούμενο Ακρογιάλι», ούτε το ΚΖ’ 
Αστυνομικό τμήμα, ούτε το Γ’ Σώμα Στρατού, αλλά ούτε και το σουβλατζίδικο 
«Τα Σάλωνα» έξω από τη Λιβαδειά! Το παλεύουν βέβαια πολλοί να την κάνουν 
έτσι, αλλά ακόμη δεν τα έχουν καταφέρει.

»Σημαίες λοιπόν Ελληνικές, του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ, του Βυζαντίου, της 
ΕΟΚ, του πειρατή Λαφίτ, της θείας μου της Μαρίτσας κλπ. μέχρι τώρα υψώ-
νουν στην Κακαβιά, στη Λούτσα, στα Άνω Λιόσια, στο Κάτω Κορδελιό, όχι 
στην Πάρο.

»Εμείς που κατοικούμε εδώ, θεωρούμε το νησί ακόμα Ελληνικό και δεν έχου-
με καμία διάθεση να μας το υπενθυμίζει κανείς. Και όπως δε θέλουμε να βλέ-
πουμε σφυροδρέπανα και πράσινους ήλιους, δεν θέλουμε ούτε γαλανόλευκες να 
κυματίζουν μες στη μούρη μας. Δεν είμαστε σε διαδήλωση του Καρατζαφέρη 
στο Λευκό Πύργο.

»Θεωρούμε υποχρέωσή μας να σεβόμαστε τους άλλους και να μην τους 
υποχρεώνουμε να θαυμάζουν ότι «βλαχονοστιμιά» κατεβάσει η γκλάβα και η 
παιδεία του καθενός μας. Τις «ομορφιές» ας τις κρατάει ο καθένας μέσα στο 
σπίτι του.

»Υποθέτουμε ότι αυτό θα κάνεις και εσύ από εδώ και μπρος. Γιατί αλλιώς 
υπάρχουν και άλλοι, πολύ πιο επώδυνοι τρόποι για να πειστείς, να κρατάς τα 
γούστα σου εντός της οικίας σου και όχι σε κοινή θέα που μπορεί να αηδιάζει 
τους άλλους.

»Σύμφωνοι; Αυτά. Προς το παρόν. Ο.Ε.Κ.».
 Η απάντηση

«Μετά την ανάγνωση έκανα τις ακόλουθες σκέψεις: Το σημείωμα είναι ένα 
συνονθύλευμα μίσους, βλακείας και πλήρους ασχετοσύνης με το λόγο πειθούς. 
Μίσους γιατί είναι εμφανής ο ρατσισμός ενάντια σε άλλους ελληνικούς τόπους. 
Πραγματικά ο αποστολέας θεωρεί ότι στη Λούτσα και στα ΄Ανω Λιόσια κατοι-
κούν κάποιοι κατώτεροι ΄Ελληνες. 

»Προφανώς θεωρεί ότι η Πάρος είναι το τσιφλίκι του και θα επιβάλλει το 
εκτός νόμου νταηλίκι του; 

»Δεν μπορώ να καταλάβω τι του έφταιξε το ΚΖ’ Αστυνομικό Τμήμα και το 
Γ’ Σώμα Στρατού. Θα ήθελα να του υπενθυμίσω ότι αν υποστεί την παραμικρή 
φθορά η περιουσία του θα τρέξει γεμάτος αγανάκτηση και απαιτήσεις να ανατπύ-
ξει τα επιχειρήματά του για τα αστικά του δικαιώματα ακριβώς στην παραπάνω 
αρχή. Αλλά είπαμε νοοτροπία ρατσιστή τσιφλικά. Οι αρχές είναι καλές για να μας 
υπηρετούν αλλά αφού μας υπηρετούν τις χρησιμοποιούμε και σαν παραδείγματα 
ευτελών δούλων που δεν έχουν καμία σχέση με την Άρεια Φυλή της Πάρου. 

»Λέει ο αποστολέας ότι και καλά πρέπει να σεβόμαστε τους  άλλους. Δηλαδή 
το μάτι του έπεσε στη σημαία, κεραυνοβολήθηκε και για όλα τ’ άλλα υπέστη 
ολική τύφλωση; Δε βλέπει ότι το σπίτι είναι το μόνο σε όλη την περιοχή που είναι 
χτισμένο σε ένα επίπεδο; Και επίσης για να μην υψωθεί το σπίτι η πίσω πλευρά 
του είναι 1 μέτρο κάτω από την επιφάνεια του εδάφους. Ποιος άλλος στην πε-
ριοχή έχει κάνει κάτι τέτοιο; Τον πληροφορώ επίσης ότι η περιοχή δε δέχεται 
ούτε μόριο μόλυνσης δεδομένου ότι έχω εγκαταστήσει σύστημα γεωθερμίας και 
άρα για θέρμανση και ψύξη δε χρησιμοποιώ κανενός είδους καύσιμο. Τον πλη-
ροφορώ επίσης ότι η γεωθερμία δεν είναι λύση οικονομικά συμφέρουσα, αλλά 
οικολογικά. 

»Με δυο λόγια το σπίτι βασίστηκε στο βιβλίο «Οικολογική Αρχιτεκτονι-
κή» του Κώστα Τσίπηρα, εκδόσεις ΚΕΔΡΟΣ. Άρα ας αφήσουμε τα νταηλίκια 
και ας δούμε ποιος νοιάζεται πραγματικά για το περιβάλλον. Όχι με ρατσιστικά 
παραληρήματα μίσους αλλά με το χέρι στην τσέπη». 

Βήμα σ τους αναγ νώσ τες

Η πρόεδρος και τα μέλη του Τοπικού Συμ-
βουλίου του Δημοτικού Διαμερίσματος Νάου-
σας, σας εκφράζουμε θερμές ευχαριστίες για 
την προσφορά του μαρμάρου που θα τοπο-
θετηθεί στο κεφαλόσκαλο των γραφείων του 
Δημοτικού Διαμερίσματος Νάουσας. 

Θέλουμε να επισημάνουμε ότι όσες φορές σας 
ζητήσαμε την προσφορά σας, ευχαρίστως αντα-
ποκριθήκατε. Η πρόεδρος του Τοπικού Συμ-
βουλίου Δημοτικού Διαμερίσματος Νάουσας

 Τσουνάκη – Τριπολιτσιώτη Μαρία 

Ευχαριστήριο προς 
κ. Ρήγα Θεόφιλο

Συνάν τησ η σ την Αθήνα με 
τον Π. Κ αμμένο

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πάρου – Αντιπάρου αγωνίζεται για το Σχέδιο Πόλης

Ευχαριστούμε πολύ τους 
φίλους του Συλλόγου που 
προσέφεραν μηχανήματα και 
έπιπλα και που θα βοηθούν 
στο εξής το Σύλλογο στο 
έργο του.

Ευχαριστούμε λοιπόν όλους 
όσοι συνέδραμαν στο έργο μας:

1. Ροδίτης Κώστας-Ροδίτου 
Αγγελική

2. Σκιαδάς Πέτρος-Παπα-
δοπούλου Κατερίνα, Kοντογι-
ώργης Μπετόν Εξπρες, Μιχ. 
Φοίφας- Αρχιτέκτων,  Γιάννης 
Ρούσσος, Nεκτάριος Ρούσσος 
- Μάνια Σιμιτζή.

3. Αφοί Πυργή.
4. Επιπλοποιϊα Χανιώτη.
5. Β. Κουταλίδης.
6. Φ. Σκιαδάς.

Μουσικοχορευτικό συγκρότημα 
Νάουσα - Πάρου

Η Β’ τάξη Γενικού Λυκείου Νάουσας Πάρου πραγ-
ματοποίησε  εκπαιδευτική εκδρομή στην Αθήνα την 
περίοδο, από 15 έως 19 Φεβρουαρίου 2008. 

Ένα ικανοποιητικό ποσό δόθηκε από το Επαρχείο 
Πάρου-Αντιπάρου, για την κάλυψη των εξόδων μετα-
κίνησης των μαθητών. 

Επίσης, ένα ακόμη χρηματικό ποσό δόθηκε 
και από τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 
ΓΕΛ Νάουσας. 

Οι μαθητές εκφράζουν τις ευχαριστίες τους προς 
όλους, αλλά και στην εταιρία Blue Star Ferries για τη 
βοήθεια και την άριστη εξυπηρέτησή της.

Τη δική του άποψη για το περιστατικό στην 
παραλία του Μαρτσέλο ανέφερε στην εφημερίδα 
μας, ο άνθρωπος ο οποίος καταγγέλθηκε από δύο 
κυρίες ότι τις απείλησε με το όπλο προκειμένου να 
απομακρύνουν το σκύλο που είχαν μαζί τους. 

Είναι υποχρέωση μας να δημοσιεύσουμε και τον 
αντίλογο και να δώσουμε βήμα στον φερόμενο ως 
δράστη, να υπερασπιστεί τον εαυτόν του. 

Όπως μας είπε λοιπόν, ο σκύλος επιτέθηκε στη 
μητέρα του και στις πάπιες γι΄ αυτό και ζήτησε από 
τις κυρίες να πάρουν το ζωντανό και να φύγουν. 

Παραδέχτηκε ότι κρατούσε όπλο, όχι όμως 
για να απειλήσει, αλλά γιατί το κρατούσε έτσι 
κι΄ αλλιώς επειδή το καθάριζε. 

Κατηγορηματικά όμως δηλώνει, ότι δεν 
σήκωσε το δίκαννο, ούτε εναντίον του σκύ-
λου, ούτε εναντίον των δύο γυναικών.

Το περιστατικό κατεγράφη στα βιβλίο 
συμβάντων της αστυνομίας ως καταγγελία, 
εφόσον όμως οι δύο γυναίκες δεν θέλησαν 
να μηνύσουν τον εν λόγω κύριο, η υπόθεση 
έκλεισε.

 Εκπαιδευτική εκδρομή 

Η ά λ λη άποψ η 

Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Α. Αλιπράντης και 
το μέλος Κ. Ροδίτης μαζί με τον κ. Καμμένο
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λάθη και παρα-λήψεις

Πλαστικά μπουκάλια, 
νάιλον σακούλες και 

διάφορα άλλα σκουπί-
δια συνθέτουν το σκη-
νικό στην παραλία της 

Παροικιάς στο δρόμο 
προς το ΝΟΠ. Γιατί θα 
πρέπει να περιμένουμε 

το καλοκαίρι για να 
καθαριστούν οι ακτές; 

Αν καθαριστούν!

Το ίδιο σκηνικό και στο ποταμάκι που κυλάει δίπλα από τις εγκαταστάσεις του ΝΟΠ 
και καταλήγει στη θάλασσα. Βρώμα και δυσωδία  Για να καθαριστεί, δεν απαιτούνται 

ούτε δύο ώρες εργασίας. 

Δύο σκουριασμένες άγκυρες είναι …πεταμένες μπροστά στο λιμανάκι της Νάουσας. 
Αν τοποθετήθηκαν εκεί για ντεκόρ, εκτιμούμε ότι ο ντεκορατέρ δεν έχει αισθητική… 

Δεν επισημαίνουμε όμως μόνο τα λάθη και τις παρα – λήψεις. Σε προηγούμενο φύλλο 
αναφέραμε για τις πλάκες στο Ράμνο των Λεύκων που είχαν αρχίσει να …ξηλώνονται. 

Τώρα λοιπόν είναι όλες στις θέσεις τους. Φρόντισε γι΄ αυτό, ο Δήμος.

Όσα όμως λάθη και παρα-λήψεις με το φακό της Φωνής και αν εντοπίζουμε, 
δεν μπορούμε να αποφύγουμε την …άνοιξη. Ηρθε και μας χαμογελά…

Με το φακό της Φωνής


