
Να βρεθεί λύση
Στο προηγούμενο φύλλο της «Φω-

νής» αναπτύξαμε τα προβλήματα που 
ανακύπτουν από τη ανυπαρξία του Δη-
μοτικού Λιμενικού Ταμείου και κατ΄ 
επέκταση τη μη είσπραξη εσόδων. 

Επανερχόμαστε, γιατί εν όψει της 
νέας τουριστικής περιόδου πολλά 
έργα, που θα έπρεπε ήδη να είχαν γίνει, 
βαλτώνουν. 

Η παραλιακή της Παροικιάς, τα λι-
μάνια, Νάουσας – Παροικιάς και πολ-
λά άλλα έργα σε παραλιακές περιοχές 
του νησιού, δεν μπορούν να προχωρή-
σουν. 

Εκτός όλων των άλλων, ζήτημα δημι-
ουργείται και με τη λειτουργία των κα-
ταστημάτων, καθώς δεν υπάρχουν κα-
νόνες, ενώ δεν γίνεται ο απαραίτητος 
έλεγχος, προκειμένου να διαπιστωθεί 
εάν τηρούνται οι προδιαγραφές.

Φωνή της Πάρου
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Επικαιρότητα
Σημαντικά τα προβλήματα 

στη Μάρπησσα
Αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου δικτύου 

ύδρευσης, αποκατάσταση των ζημιών σε παρα-
λιακούς δρόμους, βελτίωση της εικόνας των πα-
ραλιών, είναι ορισμένα από τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζει το Τοπικό Διαμέρισμα της Μάρ-
πησσας. Ένα θέμα επίσης, που πρέπει να βρει τη 
λύση του, είναι η αξιοποίηση της δωρεάς του ιδρύ-
ματος Κουτρέλλη.

σελ. 2
« Όχι» στη διάσπαση 

του Εφετείου
Σε κινητοποιήσεις προσανατολίζεται ο Δικηγο-

ρικός Σύλλογος Σύρου, στην περίπτωση που γί-
νει πράξη η γνωμοδότηση του Αρείου Πάγου και 
διασπαστεί το Εφετείο Αιγαίου.

σελ. 6
Πως δόθηκε η άδεια;

Την αντίδραση του Εμπορικού Συλλόγου Πάρου 
– Αντιπάρου, προκάλεσε το γεγονός, ότι δόθηκε 
άδεια με ημερομηνία 8 Απριλίου, για ειδικές εργα-
σίες στον ιδιοκτήτη του Πολυκαταστήματος Μα-
ρινόπουλος. Ο Εμπορικός Σύλλογος κατήγγειλε το 
γεγονός στην Αστυνομία, θέτοντας παράλληλα ένα 
ερώτημα. Πως είναι δυνατόν να εκδόθηκε άδεια, τη 
στιγμή που το Σχέδιο Πόλης της Παροικιάς έχει 
ακυρωθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας;

Πολιτισμός
Αφιέρωμα σε ποιητές

Μια ποιητική βραδιά το Σάββατο 12 Απριλίου, 
στην αίθουσα του «Αρχίλοχου», για όσους αγα-
πούν την ποίηση.

σελ. 9

Αθλητισμός
Άγριος ξυλοδαρμός

Ο άγριος ξυλοδαρμός των παικτών και του προ-
πονητή Φιλωτίου, από φιλάθλους, παράγοντες 
παίκτες του Καρτεράδου, οδήγησαν σε παραίτη-
ση τον π. Στυλιανό Μπιζά.

σελ. 10

Την ανέγερση μικρού νοσοκομείου στην Πάρο εξήγγειλε ο υφυπουργός Υγείας Γ. Κωνσταντόπουλος

Συσσωρεύονται τα προβλήματα στον 
κλάδο των εμπόρων, τα οποία, ο κάθε 
Σύλλογος αγωνίζεται να επιλύσει, πολ-
λές φορές με επιτυχία, υπάρχουν όμως 
και ζητήματα που παραμένουν άλυτα.

Τα προβλήματα σε γενικές γραμμές, εί-
ναι κοινά, με εξαίρεση κάποιες ιδιαιτερό-
τητες, ανάλογα με την περιοχή ή το νησί.

Στο πλαίσιο αυτό, οι έμποροι των νη-
σιών, αποφάσισαν να ενώσουν τις φωνές 
τους και να προχωρήσουν στη δημιουρ-
γία μιας ισχυρής Ομοσπονδίας Εμπορι-
κών Συλλόγων Αιγαίου. 

Η απόφαση ελήφθη στο 2ο Συνέδριο 
των Εμπορικών Συλλόγων Νομού Κυ-
κλάδων, που έγινε στην Τήνο στις 5 και 
6 Απριλίου, ως απάντηση, όπως τονίστη-
κε, στα αυξημένα προβλήματα του κλά-
δου.

Στο Συνέδριο ελήφθησαν και άλλες 
σημαντικές αποφάσεις, που αφορούν 
στα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά 
του κλάδου, στο παραεμπόριο, στις εν-
δοκυκλαδικές συνδέσεις, με έμφαση στο 
ακτοπλοϊκό των Δυτικών Κυκλάδων. 

Η ΦΩΝΗ ΜΑ Σ

Ενώνονται οι έμποροι 
του Αιγαίου 

Η κοινωνία της Πάρου θα 
…προωθήσει το πάγιο αίτημά της

σελ. 3
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Με δώρα φορτωμένος ήρθε στην 
Πάρο ο υφυπουργός Υγείας, Γ. Κων-
σταντόπουλος, ο οποίος αποδέχτη-
κε την πρόσκληση του τομέα γυναι-
κών της Ν.Δ. Πάρου – Αντιπάρου, 

να συμμετάσχει στην εκδήλωση για 
τις παθήσεις του προστάτη.

Ο υφυπουργός, εξήγγειλε τη δη-
μιουργία νέου μικρού νοσοκομείου, 
τουλάχιστον 50 κλινών, εφόσον η 
τοπική κοινωνία αποφασίσει για τη 
χωροθέτησή του. Και αυτό, γιατί 
κρίνεται μη κατάλληλο το κληροδό-
τημα κοντά στο αεροδρόμιο. 

Υπάρχει όμως χρονικό περιθώριο 
έως τον Ιούνιο, για να ληφθεί η συ-
γκεκριμένη απόφαση, διαφορετικά, 
εάν δεν υπάρξει ομοφωνία για το 
χώρο ανέγερσης του νοσοκομείου, 
θα χαθεί πολύτιμος χρόνος. 

Στην περίπτωση όμως, που όλα θα 
πάνε κατ’ ευχήν, μέσα σε δύο χρόνια 
θα έχει ικανοποιηθεί το πάγιο αίτη-
μα των Παριανών, για τη δημιουρ-
γία του νέου Κέντρου Υγείας – Νο-
σοκομείου.

Και επειδή κρίνεται ακατάλληλο 
το οικόπεδο των 30 στρεμμάτων, δι-
ατυπώθηκε η πρόταση για ανταλλα-
γή του με μοναστηριακή περιουσία, 
ή με πώλησή του για αγορά οικοπέ-
δου, κατά προτίμηση, ανάμεσα σε 
Παροικιά - Νάουσα. Πάντως, όπως 
είπε, ο υφυπουργός, θα συναντηθεί 
με το νέο Μητροπολίτη, για το ζή-
τημα της ανταλλαγής και εξέφρασε 
την ελπίδα να υπάρξει κατανόηση.

Συνάντηση θα έχει και με τους 
τρεις βουλευτές του νομού, ενώ θα 
γίνουν και οι απαραίτητες κινήσεις 
προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

σελ. 5

σελ.5
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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  Ιωάννη 
Χανιώτη,  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 

Αρκετά είναι τα προβλήματα που αντιμε-
τωπίζει η Μάρπησσα, όπως για παράδειγμα 
το πεπαλαιωμένο δίκτυο ύδρευσης. Όμως, 
τα Τοπικά Συμβούλια που υποτίθεται πως 
ο ρόλος τους είναι να επισημαίνουν τα προ-
βλήματα και να επιδιώκουν λύσεις, επί της 
ουσίας είναι αφοπλισμένα.

Όπως αναφέρει στη «Φωνή», ο Τοπικός 
Σύμβουλος Ν. Τριβυζάς, ο ρόλος τους είναι 
περιορισμένος και ασχολούνται πλέον με 
θέματα ίσονος σημασίας. 

Αυτό είναι ευθύνη δική σας ή του Δημο-
τικού Συμβουλίου;

Αυτό προβλέπεται από τον Κώδικα Δή-
μων και Κοινοτήτων. 

Με τα υπόλοιπα ζητήματα, που είναι σο-
βαρά όπως λέτε, τι γίνεται;

Ασχολείται το Δημοτικό Συμβούλιο. Δη-
λαδή αυτό αποφασίζει για τα ζητήματα του 
κάθε τοπικού διαμερίσματος. 

Για παράδειγμα: Την πρώτη χρονιά που 
ξεκίνησε η θητεία του Τοπικού Διαμερίσμα-
τος, το πρώτο Συμβούλιο ασχολήθηκε με 
το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Πάρου 
και διαμορφώθηκαν οι προτάσεις του τοπι-
κού διαμερίσματος Μάρπησσας. Όλα αυτά 
όμως, χωρίς να γνωρίζουμε, τι χρήματα 
αντιστοιχούν σε εμάς, ώστε να προτείνουμε 
πιο συγκεκριμένα πράγματα και να θέσουμε 
τις προτεραιότητες.

Την επόμενη χρονιά έγινε Συμβούλιο, 
διατυπώθηκαν οι ίδιες προτάσεις, αλλά δύο 
χρόνια τώρα, δεν έχει πραγματοποιηθεί κα-
νένα τεχνικό πρόγραμμα στη Μάρπησσα, 
εκτός κάποιων πολύ μικρών έργων.

Πια είναι τα πιο σημαντικά προβλήματα 
που αντιμετωπίζει η Μάρπησσα και που θα 
έπρεπε να προωθηθούν;

Είναι παλιό το δίκτυο ύδρευσης της περι-
οχής. Ήδη φέτος, σε περίοδο που δεν είναι 
ακόμη τουριστική, παρατηρούνται συνεχό-
μενες βλάβες λόγω παλαιότητας του δικτύ-
ου, πολύ μεγάλο κομμάτι του οποίου, χρειά-
ζεται άμεσα αντικατάσταση. 

Επίσης, στο Πίσω Λιβάδι, υπάρχουν με-
λέτες για τη βελτίωση του αλιευτικού κα-
ταφυγίου, αλλά λόγω μη λειτουργίας του 
Λιμενικού Ταμείου, αυτή τη στιγμή δεν 
εκτελείται τίποτα. 

Στο Δρυό, ο παραλιακός δρόμος εδώ και 
πάρα πολλά χρόνια έχει …πέσει. Είναι ο δρό-
μος που ενώνει την παραλία του Δρυού με το 
Πυργάκι. Έχουν γίνει μελέτες, έχουν εγκριθεί, 
όμως και πάλι δεν εκτελείται το έργο, εξ αιτίας 

της μη λειτουργίας του Λιμενικού   Ταμείου. 
Οι παραλίες μας, στις οποίες έχουμε γα-

λάζιες σημαίες, εκτός από τον καθαρισμό, 
θα πρέπει να γίνουν βελτιώσεις για να μπο-
ρέσουμε να τις διατηρήσουμε. 

Στον οικισμό, πρέπει να γίνουν πεζόδρο-
μοι και διανοίξεις δρόμων. 

Κληροδότημα Κουτρέλλη
Ένα μεγάλο ζήτημα που πρέπει να λυθεί 

επίσης, είναι το κληροδότημα Κουτρέλλη. 
Είναι μία δωρεά προς την πρώην Κοινότη-
τα Μάρπησσας και αφορούσε την ανέγερση 
μιας σχολικής αίθουσας. Επειδή όμως χτί-
στηκε νέο σχολείο και δεν ήταν απαραίτητη 
πια η αίθουσα, δόθηκαν δικαστικές μάχες 
από την κοινότητα και μετατράπηκε η πρό-
θεση του Δωρητή, ώστε αντί για αίθουσα να 
ανεγερθεί κλειστό γυμναστήριο και αίθου-
σα πολλαπλών χρήσεων στο χώρο του Δη-
μοτικού σχολείου της Μάρπησσας.

Ένα ζήτημα που ξεκαθάρισε το 1998 και 
από τότε έως σήμερα, δεν έχει προχωρήσει.

Υπάρχουν δηλαδη, 170.000 ευρώ που μέ-
νουν αχρησιμοποίητα. 

Που μπλοκάρει η υπόθεση αυτή;
Στη μη θέληση να γίνει το έργο.
Από ποιους;

Η θέση του προηγούμενου Δημάρχου 
ήταν, ότι εγώ δεν το συζητώ αν δεν γίνει 
πρώτα το κλειστό γυμναστήριο της Παροι-
κιάς.

Το ζήτημα ωστόσο, της αίθουσας αυτής, 
κατ΄ αρχάς θα λύσει ένα μεγάλο πρόβλημα 
και παράλληλα θα αναβαθμίσει το Δημοτικό 
σχολείο της Μάρπησσας, ενώ θα δώσει τη 
δυνατότητα στους νέους του χωριού μας να 
αθλούνται. Η Μάρπησσα έχει ομάδα μπά-
σκετ και δεν υπάρχει γήπεδο να προπονηθεί.

Υπάρχουν εγκαταστάσεις Βιολογικού 
καθαρισμού στη Μάρπησσα, όμως πρό-
σφατα σε εκπομπή του Ραδιοφωνικού 
σταθμού ΗΧΩ FM 102,1 καταγγέλθηκε 
ότι λύματα χύνονται ανεξέλεγκτα στη θα-
λάσσια περιοχή του Μώλου. Δεν υπάρχει 
σύνδεση; 

Σύμφωνα με τη μελέτη, ο βιολογικός κα-
θαρισμός της Μάρπησσας θα γίνει δέκτης  

λυμάτων περίπου της μισής Πάρου. Δη-
λαδή, από τις Λεύκες μέχρι την Αγκαιριά. 
Σίγουρα δεν αντέχει το σύστημα, γιατί σε 
πρώτη φάση έχει κατασκευαστεί για ένα 
ορισμένο αριθμό συνδέσεων και γι΄ αυτό 
απαιτείται επέκταση. Προς το παρόν έχουν   
συνδεθεί, η Μάρπησσα, ο Λογαράς και το 
Πίσω Λιβάδι. Εδώ και δύο χρόνια έχει ξεκι-
νήσει η σύνδεση με τα Μάρμαρα και το το-
πικό Διαμέρισμα του Αρχιλόχου, που όμως 
δεν έχει ολοκληρωθεί και έτσι τα λύματα του 
Αρχιλόχου πηγαίνουν στη θάλασσα. Ποια 
είναι η αιτία που δεν γίνεται η σύνδεση, δεν 
το γνωρίζουμε. 

Ένα ακόμη σημαντικό ζήτημα, που απα-
σχολεί κυρίως τους γονείς, είναι το νηπι-
αγωγείο του οικισμού. Έχει καταγγελθεί 
στη «Φωνή» ότι βρίσκεται σε επικίνδυνο 
σημείο. 

Το νηπιαγωγείο της Μάρπησσας λειτουρ-
γεί σε μια αίθουσα που είναι νοικιασμένη και 
βρίσκεται πάνω σε μία στροφή, με αποτέλε-
σμα να κινδυνεύουν τα παιδιά. 

Μέχρι πριν από λίγες ημέρες οι γονείς 
σταματούσαν τα αυτοκίνητα, για να μπουν 
τα παιδιά στο σχολείο. Τώρα έχει νοικιαστεί 
ένας χώρος, που  λειτουργεί σαν πέρκινγκ, 
ώστε να μπαινοβγαίνουν οι γονείς και να εί-
ναι πιο ασφαλής η μετάβαση των παιδιών. 

Στη Μάρπησσα έχει παρθεί μια από-
φαση και από την πρώην Κοινότητα και 
από τα Τοπικά Συμβούλια στη συνέχεια, 
ώστε να χρησιμοποιηθεί το πρώην Κοι-
νοτικό κατάστημα, που βρίσκεται στο 
κέντρο του χωριού. Μάλιστα υπάρχει με-
λέτη για την επισκευή του, η οποία όμως 
δεν αξιοποιείται. 

Να αξιοποιηθεί η δωρεά του Ίδρύματος Κουτρέλλη
Σημαντικά τα προβλήματα στη Μάρπησσα

Οι εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισμού στη Μάρπησσα

Επάνω σε επικίνδυνη στροφή βρίσκεται το νηπιαγωγείο



Αυτή την εποχή, όλοι οι επιχειρημα-
τίες, όπως κάθε χρόνο, προετοιμάζο-
νται να υποδεχτούν τους πελάτες τους 
«φρεσκάροντας» τις επιχειρήσεις, τα 
προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Όσο 
καλή όμως και αν είναι η προετοιμασία 
των επιχειρηματιών, όταν η είσοδος του 
νησιού παρουσιάζει τριτοκοσμική εικό-
να, τα συναισθήματα του επισκέπτη εί-
ναι αποτρεπτικά για την παραμονή του 
στην Πάρο. 

Πολλές κουβέντες γίνονται για την 
κακή και λίγο αλαλούμ κατάσταση που 
επικρατεί στην παραλιακή της Παροι-
κιάς, γεγονός που θα δημιουργήσει 
προβλήματα, γιατί αυτή η εικόνα θα 
…διώξει τους επισκέπτες σε άλλες πε-
ριοχές του νησιού και θα πληγούν οι 
έμποροι και οι καταστηματάρχες της 
Παροικιάς. Τίποτε όμως δεν γίνεται 
ώστε να αλλάξει η κατάσταση. 

Ζητούμε από όλους τους αρμόδιους 
φορείς, να αναλάβουν πρωτοβουλίες, 
ώστε με τον οποιοδήποτε πρόσφορο 
τρόπο να ξεπεραστεί το πρόβλημα του 
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, έστω 
προσωρινά, που θα δώσει λύσεις σε 
πολλά προβλήματα.

Ας παραδειγματιστούμε από τα Λι-
μενικό Ταμείο Νάξου, όπου με οικου-
μενική αντίληψη αντιμετωπίστηκε το 
ίδιο πρόβλημα και ξεπεράστηκε το αδι-
έξοδο.

Είναι επιτακτική η ανάγκη να ξεπε-
ραστεί και στο νησί μας, γιατί η Πά-
ρος και η Αντίπαρος ετοιμάζονται να 
υποδεχτούν τους χιλιάδες επισκέπτες, 
κατά γενική ομολογία, μετ΄ εμποδίων.

ΛΑΟΥΤΑΡΗΣ
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Συνέχεια από την 1η σελ.

Με θετικό μάτι είδαν τα Τοπικά Συμ-
βούλια Νάουσας και Μάρπησσας το Γε-
νικό Πολεοδομικό Σχέδιο Πάρου, που 
παρουσιάστηκε στις αρχές Μαρτίου στο 
Δημοτικό Συμβούλιο. 

Υπάρχουν ωστόσο, ενστάσεις που αφο-
ρούν κυρίως στη δημιουργία νέων οι-
κισμών, αλλά και στη μη χωροθέτηση 
Εμπορικού Λιμανιού.

Το Τοπικό Συμβούλιο Μάρπησσας, σε 
συνεδρίασή του, με θέμα τη μελέτη του 
Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού του 
Δήμου Πάρου, δέχτηκε κατά πλειοψη-
φία τη φιλοσοφία του σχεδίου. Προτείνει 
όμως, την επέκταση των υπαρχόντων οι-
κισμών και όχι τη δημιουργία νέων. 

«Πιθανόν χάνεται μία ακόμη ευκαι-
ρία», εκτιμά ο Τοπικός Σύμβουλος, κ. Ν. 
Τριβυζάς και σημειώνει ότι «δυστυχώς 
δεν προβλέπεται χωροθέτηση του Εμπο-
ρικού λιμανιού, ούτε προτείνεται νέο αε-
ροδρόμιο. Προβλέπεται όμως, η δημιουρ-
γία νέων οικισμών, που κατά την άποψή 
μου, σε ορισμένες περιπτώσεις, φωτογρα-
φίζονται οι επιθυμίες κάποιων, χωρίς να 
λαμβάνεται υπόψη ότι θα καταστραφούν 
περιοχές, όπως είναι η Χρυσή Ακτή, μια 
από τις ωραιότερες παραλίες, που με βάση 
την πρόταση των μελετητών, θα μετατρα-
πεί σε μικρή Λούτσα. 

Η μελέτη κινείται προς τη σωστή κα-

τεύθυνση, εκτιμά και το Τοπικό Συμβού-
λιο της Νάουσας, προβάλλοντας ωστόσο 
προβληματισμό, όσον αφορά στην ανά-
πτυξη νέων οικισμών στα Πρωτόρια, τον 
Άγιο Ανδρέα και στο Υστέρνι.

Το Τοπικό Συμβούλιο προτείνει να γίνει 
ανάπτυξη του ήδη υπάρχοντος οικισμού 
και επίσης διατυπώνει την ένστασή του 
ως προς τις ζώνες που ορίζει το σχέδιο για 
βιοτεχνικά και εμπορικά πάρκα (το ένα 
στην περιοχή που είναι η ΔΕΥΑΠ και το 
άλλο στο Μαράθι). Εκτιμώντας ότι θα εί-
ναι δύσκολη η μετεγκατάσταση των εμπό-
ρων, προτείνει την εξεύρεση νέων χώρων 
που θα είναι πιο προσβάσιμοι. 

Προτείνει επίσης, να εξεταστούν όλες 
οι παράμετροι, ώστε να μην υπάρξει πρό-
βλημα στη χωροθέτηση του εμπορικού 
λιμανιού, ενώ σε περιοχές εκτός σχεδίου 
που προβλέπεται ότι σε αυτές μπορούν 

να αναπτυχθούν τουριστικές και κτηνο-
τροφικές μονάδες, το Τοπικό Συμβούλιο 
προτείνει, να υπάρξει σχεδιασμός, ώστε 
να μη γειτνιάζουν οι μονάδες αυτές. 

Αναγκαίο το εμπορικό λιμάνι
Με αφορμή το Χωροταξικό Σχέδιο, οι 

κ.κ. Αποστόλου και Κοντόσταυλος, επι-
σημαίνουν την αναγκαιότητα του Εμπο-
ρικού Λιμανιού.

Ο κ. Αποστόλου αναφέρει, ότι «το 
εμπορικό λιμάνι στη θέση που βρίσκεται 
είναι τελείως ακατάλληλο. Και αυτό έχει 
να κάνει με την ασφάλεια και των επιβα-
τών – ταξιδιωτών και των κατοίκων. Γιατί 
εκεί φορτοεκφορτώνονται αδρανή υλικά,  
καύσιμα και η απόσταση από την προβλή-
τα την επιβατική είναι πάρα πολύ μικρή. 
Είναι τονίζει, μία βόμβα ωρολογιακή». 

»Κάποια στιγμή λοιπόν θα πρέπει οι 
αρμόδιοι να το σκεφτούν σοβαρά και να 
«φύγει» το εμπορικό λιμάνι από τη θέση 
που βρίσκεται σήμερα. Στη θέση του να 
γίνει μία πάρα πολύ καλή Μαρίνα ή να 
επεκταθεί το υπάρχον, ώστε να εξυπη-
ρετούνται γιοτ - κότερα και άλλα μικρά 
σκάφη».

«Αυτό είναι απαραίτητο από όλες τις 
απόψεις, δεν το συζητάμε», τονίζει και ο 
κ. Κοντόσταυλος, σε ότι αφορά στην ανα-
γκαιότητα ενός εμπορικού λιμανιού. 

Επί τάπητος το Πολεοδομικό στα Τοπικά Συμβούλια

Κατά της δημιουργίας νέων οικισμών 
Μάρπησσα και Νάουσα



4 Τετάρτη 9 Απριλίου ‘08

Κηδεύτηκε την περασμένη 
Κυριακή ο γιατρός Ευθύμιος 
Κεμπάμπης, ο οποίος έφυγε 
από τη ζωή το Σάββατο το 
μεσημέρι.

«Ο γιατρός, είχε έρθει στην 
Πάρο τη δεκαετία του ’50 και 
έχαιρε εκτίμησης από όλους 

τους Παριανούς. 
Η προσφορά του, εκτός από τον τομέα της ιατρι-

κής, ήταν σημαντική και στα κοινά. Διετέλεσε πρόε-
δρος της τέως κοινότητας Πάρου, ενώ συμμετείχε σε 
εθελοντικές οργανώσεις. 

Πολύς ήταν ο κόσμος στην Εκατονταπυλιανή, 
που άναψε ένα κερί στη μνήμη του και τον συνόδευ-
σε στην τελευταία του κατοικία. 

Κηδεύτηκ ε την Κυριακή ο 
γιατρός Ευθύμιος Κ εμπάμπης

Εκδήλωση με θέμα: «Σύγχρονες αντιλήψεις 
για τις παθήσεις του προστάτη», πραγματοποι-
ήθηκε το περασμένο Σάββατο, στο ξενοδοχείο 
«Αγνάντι», με πρωτοβουλία του Τομέα Γυναι-
κών Τοπικής Οργάνωσης Ν.Δ. Πάρου – Αντι-
πάρου.

Τη συζήτηση συντόνισε ο Παριανός γιατρός 
Μ. Περράκης, Αναπληρωτής Διευθυντής Ουρο-
λογικού Τμήματος ΠΓΝΑ «ο Ευαγγελισμός», 
ενώ αναλυτικά αναφέρθηκαν στις παθήσεις του 
προστάτη, οι συνεργάτες του γιατροί, κ.κ. Πα-
παδόπουλος και Καραϊδός.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε και ο υφυπουρ-
γός Υγείας, Γ. Κωνσταντόπουλος, ο οποίος εξήρε 
την πρωτοβουλία των γυναικών, που όπως είπε, 
«μπαίνουν και σε θέματα (σε συνεργασία με το 
υπουργείο και με νοσοκομειακούς γιατρούς), 
προληπτικής ιατρικής, σε θέματα ενημέρωσης 
του κοινού και σε ζητήματα που έχουν τεράστια 
σημασία.

Τη συζήτηση στην κατάμεστη αίθουσα, άνοιξε 
ο πρόεδρος της Τοπικής Οργάνωσης της Ν.Δ. 
κ. Μαλινδρέτος, αφού προηγουμένως ζήτησε 
να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του γι-

ατρού που έφυγε από τη ζωή, το μεσημέρι του 
Σαββάτου, Ευθύμιου Κεμπάμπη.

Καλοήθης υπερπλασία 
του προστάτη

Η ποιότητα ζωής είναι το πλέον σημαντικό 
στοιχείο για την υγεία των ανδρών που πάσχουν 
από συμπτωματική καλοήθη υπερπλασία του 
προστάτη (ΚΥΠ).

Οι γιατροί εστιάζουν σε παραμέτρους όπως η 
ουροομετρία, η βαθμολογία των συμπτωμάτων 
και το μέγεθος του προστάτη, οι οποίες μπορούν 
να επιβεβαιώσουν τη διάγνωση της ΚΥΠ  ή να 
προβλέψουν το αποτέλεσμα της θεραπείας, οι 
ασθενείς ενδιαφέρονται για την επίδραση της 
ΚΥΠ στη ζωή τους. 

Οι γιατροί αναφέρθηκαν αναλυτικά για τη δι-
άγνωση και την αντιμετώπιση της ΚΥΠ.

Η εξέλιξη της ΚΥΠ μπορεί να εκτιμηθεί με 
διάφορους τρόπους:

Αύξηση στον όγκο του προστάτη
Χειροτέρευση των συμπτωμάτων και της ποι-

ότητας ζωής
Περαιτέρω μείωση της ροής ούρων
Κίνδυνος επίσχεσης ούρων 

Η πιθανότητα εξέλιξης διαφέρει από ασθενή 
σε ασθενή

Οι τιμές εκκίνησης διαφόρων παραμέτρων 
χρησιμεύουν για τον υπολογισμό της πιθανό-
τητας εξέλιξης της νόσου και τον σχεδιασμό της 
καταλληλότερης στρατηγικής

Τα συμπτώματα από το κατώτερο ουροποιητικό
σύστημα (LUTS: Lower Urinary Tract 

Symptoms)

οφείλονται στο:
ανατομικό/στατικό κώλυμα
   (υπερπλασία του αδένα)
δυναμικό/λειτουργικό κώλυμα
   (αυξημένη τάση λείων μυϊκών ινών)
Ι. Συνιστώμενες εξετάσεις
 (recommended) 
α) Ιατρικό ιστορικό
β) Ερωτηματολόγιο-δείκτης συμπτωμάτων 

(I-PSS) και ποιότητας ζωής (QoL) 
γ) Φυσική εξέταση και εστιασμένη νευρολογι-

κή εξέταση
δ) Δακτυλική εξέταση προστάτου (ΔEΠ) 
ε) Γενική ούρων 
στ) Προσδιορισμός PSA 

ζ) Αξιολόγηση νεφρικής λειτουργίας
η) Ουροροομετρία και υπολειπόμενος όγκος 

ούρων
Θεραπευτικές επιλογές
Απλή παρακολούθηση
Φαρμακευτική αγωγή
Ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές
Χειρουργική αντιμετώπιση
Φιναστερίδη: κλινικά αποτελέσματα
μειώνει τον όγκο του προστάτη: 20-25%
βελτιώνει τα συμπτώματα : 15-25%
βελτιώνει την ροή των ούρων : 20%
μειώνει την τιμή του PSA: 50%
τα αποτελέσματα φαίνονται στους 6 μήνες και 

βελτιώνονται με τον χρόνο
Φιναστερίδη παρενέργειες
Προβλήματα με την σεξουαλική λειτουργία : 

12%
- μειωμένη libido 3,8%
- προβλήματα στην εκσπερμάτιση 2,9%
- ανικανότητα 3,9%

Συν τονισ τής ο Παριανός γιατρός Μ. Περράκης
Μεγάλη η ανταπόκριση στην πρόσκληση των γυναικών της Ν.Δ. για τις παθήσεις του προστάτη

Δύο είναι οι υποψηφιότητες έως αυτή 
την ώρα για τη Μητρόπολη Παροναξίας. 
Ο Επίσκοπος Διαυλείας Δαμασκηνός Καρ-
παθάκης (όπως γράψαμε στο προηγούμενο 
φύλλο της «Φωνής») και ο β΄ γραμματέ-

ας της Ιεράς Συνόδου, ιεροκήρυκας Καλλί-
νικος Δεμενόπουλος.

Ο δεύτερος, είναι 50 ετών, κατάγεται 
από την Νάξο και υπέρ του έχουν εκφρα-
στεί αρκετοί φορείς του νησιού. 

Υπέρ του Κ α λ λίνικου φορείς της Νάξου

Ο Επίσκοπος Διαυλείας και ο β΄ Γραμματέας της Ι.Σ., υποψήφιοι για 
τη Μητρόπολη Παροναξίας 

Υπάρχουν δίπλα μας σημαντικοί χώροι που τους 
θεωρούμε δεδομένους και συχνά δεν τους δίνουμε 
την προσοχή που θα έπρεπε, ακριβώς γι αυτό το λόγο. 
Ωστόσο αυτοί συνεχίζουν σιωπηλά να συμβάλουν 
στη βελτίωση της καθημερινής μας ζωής, αν και λόγω 
της έλλειψης της απαραίτητης φροντίδας συνεχώς 
υποβαθμίζονται.

Λαμπρό παράδειγμα ενός τέτοιου χώρου αποτελεί 
το αλσύλλιο της Εκατονταπυλιανής. 

Η μικρή αυτή όαση πρασίνου, από τις ελάχιστες 
πλέον στο οικισμό της Παροικίας, πέρα από την αναμ-
φισβήτητη αισθητική απόλαυση που μπορεί να προ-
σφέρει, συμβάλει στη βελτίωση του μικροκλίματος 
της περιοχής, συγκρατεί τη σκόνη και τους ρύπους 
που προέρχονται από το δρόμο υψηλής κυκλοφορίας, 
με τον οποίο συνορεύει και λειτουργεί ως ηχομόνωση, 
προστατεύοντας την εκκλησία και τα δημόσια κτήρια 
(μουσείο και σχολεία) που βρίσκονται δίπλα του.

Παρόλα αυτά, η φροντίδα του Ιερού Προσκυνήμα-
τος, της Πολιτείας και αν θέλετε και του καθενός από 
εμάς απέναντί του είναι ανύπαρκτη.

Εδώ και καιρό, τα δέντρα έχουν προσβληθεί από 
μία ασθένεια ( κάποιο έντομο), που οδηγεί στην κατα-
στροφή τους και πρέπει να  εφαρμοστεί άμεσα κατάλ-
ληλη θεραπεία. Επίσης, θα πρέπει να υπάρξει σοβαρή 
μέριμνα για την καθαριότητα του χώρου. Αυτά όσον 
αφορά στη στοιχειώδη συντήρηση του αλσυλλίου.

Στο κοντινό μέλλον θα μπορούσε να γίνει μελέτη 
δεντροφύτευσης και άλλων ειδών, εκτός των κωνο-
φόρων που κυριαρχούν, ώστε το αλσύλλιο να γίνει 
πιο ανθεκτικό στις προσβολές ασθενειών που απει-
λούν ένα είδος, καθώς επίσης μελέτη διαμόρφωσης 
του χώρου με προδιαγραφές που θα σέβονται τις 
περιβαλλοντικές και αισθητικές ανάγκες που εξυ-
πηρετεί το αλσύλλιο, ώστε να αποτελέσει ζωντανό 
χώρο αναψυχής  των κατοίκων και των επισκεπτών 
του νησιού.

Τη σημασία των παραπάνω επιτείνει το γεγονός, 
ότι δεν υπάρχει και δεν πρόκειται να υπάρξει εναλ-
λακτικός αντίστοιχος χώρος στην περιοχή αυτή της 
Παροικίας, καθώς οι οικιστικές ανάγκες  οδηγούν τη 
χρήση γης σε τελείως διαφορετική κατεύθυνση.

Ας αναλάβει λοιπόν ο καθένας από μας με τον τρό-
πο του, αλλά κυρίως το Ιερό Προσκύνημα της Εκα-
τονταπυλιανής και η Πολιτεία, τις ευθύνες που ανα-
λογούν, προκειμένου να πετύχουμε τα αυτονόητα.  

Ένα άλσος  που …αργοπεθαίνει  
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Αρχίλοχος» για το δασάκι της Εκατονταπυλιανής  

Στο Ι. Προσκύνημα Παναγίας Εκατο-
νταπυλιανής, εδώ και οκτώ χρόνια, ανά 
δεκαπενθήμερο και ημέρα Κυριακή, τα 
απόγευμα, πραγματοποιούνται  Εισαγω-
γικές Ομιλίες στην Ορθοδόξη Παράδοση 
και Σχολής Γονέων, με διακεκριμένους 
ομιλητές για την επιστημονική τους κα-

ταξίωση και το εκκλησιαστικό τους ήθος.
Την ερχόμενη Κυριακή 13/4/2008 και 

ώρα 5:30 μ.μ. θα γίνει ομιλία με θέμα: 
«Άσκηση και Λατρεία στην Ορθόδοξη 
Παράδοση», με ομιλητή τον Καθηγητή 
του Παν/μίου Αθηνών π. Γεώργιο Με-
ταλληνό. 

Ομι λία για την Ορθόδοξη Πάράδοσ η

Ηχηρές απουσίες
Δύο ημέρες, Σάββατο και Κυριακή διήρκεσε 

η επίσκεψη του υφυπουργού Υγείας Γ. Κων-
σταντόπουλου στην Πάρο. Έγιναν σοβαρές 
εξαγγελίες και ελπίζουμε να γίνουν πράξη. 

Οι επικεφαλής όμως των αρχών του νησιού, 
Έπαρχος και Δήμαρχος, απουσίαζαν. Ευτυ-
χώς στην εκδήλωση που έγινε στο ξενοδοχείο 
«Αγνάντι», το ...έσωσε ο Πρόεδρος του Δημο-
τικού Συμβουλίου, Αντώνης Αρκάς, ο οποίος 
παραβρέθηκε και απηύθυνε χαιρετισμό. 
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Σε πρώτη φάση πάντως, το υπουργείο θα προχω-
ρήσει στην αλλαγή λειτουργίας των Οργανισμών 
των Κέντρων Υγείας, ώστε να «ανοίξουν» θέσεις 
ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού και με τον 
τρόπο αυτό, να λυθούν χρόνια προβλήματα που εί-
χαν ως αποτέλεσμα τη δυσλειτουργία του.

Σε συνέντευξη Τύπου, ο κ. Κωνσταντόπουλος, 
τόνισε πως στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγείας, 
που αφορά ιδιαίτερα τα νησιά του Αιγαίου, κρίθηκε 
απαραίτητη η αυτονομία τους σε υγειονομικούς σχη-
ματισμούς. 

Ο υφυπουργός, επισκέφθηκε το Κ.Υ. Πάρου και 
άκουσε, όπως είπε, το αίτημα της τοπικής κοινωνίας, 
μέσω του αντιπροσώπου της, βουλευτή Κυκλάδων 
της Ν.Δ., Γιάννη Βρούτση, για τη δημιουργία νέου 

νοσοκομείου, αλλά και την επέκταση του υπάρχο-
ντος, σε πρώτη φάση, Κ.Υ.

Δεσμεύτηκε, ότι θα θέσει το θέμα στην επόμενη 
συνάντηση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου 
και σημείωσε, ότι μέσα στην εβδομάδα θα έρθει στο 
νησί ο διευθυντής τεχνικών υπηρεσιών του υπουρ-
γείου Υγείας με τους συνεργάτες του, προκειμένου 
να επιλεγεί ο κατάλληλος χώρος.

Πέταξε όμως το «μπαλάκι» στην τοπική κοινω-
νία, υπογραμμίζοντας πως η επιλογή του χώρου είναι 
δική τους υπόθεση. 

«Αυτό θα γίνει μόνο εφόσον θα είναι αίτημα δια-
κομματικό, όχι μόνο η δημιουργία νέου νοσοκομεί-
ου, αλλά και ο χώρος ανέγερσής του». Παράλληλα, 
προειδοποίησε,  πως οι προτάσεις του προγράμματος 
δημοσίων επενδύσεων, ολοκληρώνονται τον Ιούνιο 

του 2008. Με βάση το χρονοδιάγραμμα, εάν το μι-
κρό νοσοκομείο ενταχθεί στο πρόγραμμα δημοσίων 
επενδύσεων του 2009 ή του 2010, τότε δυο χρόνια 
μετά μπορεί να έχει ολοκληρωθεί.

Ενδυνάμωση του Κέντρου Υγείας
Αφήνοντας λοιπόν την τοπική κοινωνία να 

αποφασίσει για το υγειονομικό της μέλλον, ο υφυ-
πουργός τόνισε, πως σε κάθε περίπτωση υπάρχει 
η υποχρέωση, σε αυτή τη φάση να ενδυναμωθεί το 
υπάρχον Κέντρο Υγείας, με γιατρούς και νοσηλευ-
τικό προσωπικό, να ενισχυθεί το ΕΚΑΒ με οδηγούς 
και να τεθεί κάτω από την ομπρέλα του ΕΚΑΒ το 
υγειονομικό αεροσκάφος, του οποίου θα αποσαφη-
νιστεί και το νομικό πλαίσιο, ώστε να διασφαλίζονται 
οι γιατροί και οι ασθενείς που μεταφέρονται. 

Σύμφωνα με τον υφυπουργό, θα επιλυθούν και 
προβλήματα ήσσονος σημασίας, που αφορούν στην 
αντικατάσταση κάποιων μηχανημάτων στο Κ.Υ., 
όπως είναι το ακτινολογικό και να προχωρήσει η 
μελέτη για τον εκσυγχρονισμό του χειρουργείου.  
Για το θέμα αυτό, έρχεται σύντομα στο νησί ομάδα 

της διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών του υπουργείου 
Υγείας. 

Ο κ. Κωνσταντόπουλος, αναφέρθηκε και στην 
ίδρυση του πολυδύναμου περιφερειακού ιατρείου 
της Νάουσας, λέγοντας πως σύντομα θα εκδοθεί το 
ΦΕΚ και θα αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για την 
προκήρυξη θέσεων.

Στόχος, σύμφωνα με τον υφυπουργό, είναι η μεί-
ωση των διακομιδών και κατ΄επέκταση και η μείωση 
του οικονομικού κόστους, κάτι το οποίο θα επιτευ-
χθεί με τη λειτουργία ενός Κέντρου Υγείας – Νοσο-
κομείου. Για το λόγο αυτό, ο κ. Κωνσταντόπουλος, 
ζήτησε από τη Διοικούσα Επιτροπή, μελέτη σκοπι-
μότητας.

Επιπλέον κίνητρα για τους γιατρούς 
στα νησιά

Καλά όλα τα παραπάνω, όμως ο υφυπουργός ανα-
φέρθηκε στο πρόβλημα απροθυμίας των γιατρών να 
στελεχώσουν τα νοσοκομεία στα νησιά. 

Προς επίλυση, κατέθεσε μια τροπολογία (αίτη-
μα των γιατρών στα νησιά), με την οποία δίνονται 
επιπλέον θεσμικά κίνητρα, ώστε να υπηρετούν ως 
επιμελητές Β’ ή Α’ κατηγορίας, σε νοσοκομεία των 
νησιών. Με τον τρόπο αυτό, ένας νέος γιατρός, εφό-
σον εργαστεί τα πρώτα πέντε χρόνια σε νησί, θα με-
τατεθεί στη συνέχεια, σε νοσοκομείο της Αθήνας. 

Σημαντική ευκαιρία
Στη συνέντευξη πήρε το λόγο και ο βουλευτής του 

νομού, Γιάννης Βρούτσης, ο οποίος ευχαρίστησε τον 
κ. Κωνσταντόπουλο, για τις εξαγγελίες και τόνισε: 

«Ο Υφυπουργός ανταποκρίθηκε σε ένα ζήτημα 
που του μετέφερα και που εκφράζει το λαό της Πά-
ρου. Βλέπουμε ότι πραγματικά ανοίγεται μια μεγάλη 
και σημαντική ευκαιρία και αν τηρηθούν οι προϋπο-
θέσεις, η Πάρος θα αποκτήσει το δικό της Κέντρο 
Υγείας – Νοσοκομείο».

Η κοινωνία της Πάρου θα …προωθήσει το πάγιο αίτημά της
Την ανέγερση μικρού νοσοκομείου στην Πάρο εξήγγειλε ο υφυπουργός Υγείας Γ. Κωνσταντόπουλος

Από την επίσκεψη του κ. Κωνσταντόπουλου στο Κέντρο Υγείας και στο Λιμεναρχείο

Ο υφυπουργός Υγείας Γ. Κωνσταντόπουλος, ο βουλευτής Γ. Βρούτσης, ο επικεφαλής της μειοψηφίας στο 
Δ.Σ Λοίζος  Κοντός και ο Πρόεδρος  της Τ. Ο.  της Ν.Δ. Χ. Μαλινδρέτος 

Σημαντικές αποφάσεις ελήφθησαν 
στο 2ο Συνέδριο Εμπορικών Συλλόγων 
Κυκλάδων που πραγματοποιήθηκε στην 
Τήνο στις 5 και 6 Απριλίου.

Όπως ανέφερε στη «Φωνή», ο πρό-
εδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πάρου 
– Αντιπάρου Απ. Αλιπράντης, κατ  ́αρχάς 
αποφασίστηκε η δημιουργία Ομοσπονδί-
ας Εμπορικών Συλλόγων Αιγαίου με έδρα 
την Πάρο. 

Στην προσωρινή επιτροπή που συστή-
θηκε για τη διαμόρφωση του πλαισίου που 
θα διέπει τη λειτουργία της Ομοσπονδίας, 
μετέχουν οι κ.κ., Αλιπράντης, Ροδίτης από 
την Πάρο, ο Πρόεδρος του Εμπορικού 

Συλλόγου Νάξου Κ. Παγώνης και η Πρό-
εδρος του Εμπορικού Συλλόγου Λήμνου, 
κ. Φωτεινή Στεφανάκη. 

Για οριστικοποίηση της απόφασης σε 
σχέση με την Ομοσπονδία θα πραγματο-
ποιηθεί το Σεπτέμβριο συνάντηση όλων 
των Συλλόγων στην Πάρο.

Αποφασίστηκε επίσης, η δημιουργία 
γραφείων Ο.Α.Ε.Ε. σε Νάξο, Μύκονο, 
Πάρο, Τήνο, Σαντορίνη και Μήλο, για τη 
διευκόλυνση των εμπόρων και θα επιδιω-
χθεί η επίλυση προβλημάτων που αφορά 
στις εισφορές, την ενημερότητα και τα 
συνταξιοδοτικά.

Διατυπώθηκε το αίτημα, σχετικά με τα 

καταστήματα λιανικού εμπορίου, να εφαρ-
μόζεται ο νόμος 3377/2005, αλλά να τρο-
ποποιηθεί το σημείο εκείνο που επιβάλει 
έγκριση από το Νομαρχιακό Συμβούλιο, 
εάν το κατάστημα υπερβαίνει τα 200 τ.μ.

Θα επιδιωχθεί η μείωση του ΦΠΑ στις με-
ταφορές από 19% που είναι σήμερα στο 13%.

Συστήθηκε επιτροπή στην οποία με-
τέχουν οι κ.κ. Απ. Αλιπράντης και Θ. 
Πολενάκης, η οποία θα επιδιώξει λύσεις 
στα προβλήματα με το ακτοπλοϊκό και τις 
ενδοκυκλαδικές συνδέσεις., κυρίως σε ότι 
αφορά στις Δυτικές Κυκλάδες.

Στην ομιλία του, ο Πρόεδρος του Εμπο-
ρικού Συλλόγου Πάρου – Αντιπάρου, 

κ. Α. Αλιπράντης, τόνισε ότι όλοι μαζί οι 
Εμπορικοί Σύλλογοι θα καταφέρουν να 
πετύχουν τους στόχους τους. Καταφέραμε 
είπε, να δρομολογήσουμε κάποια από τα 
προβλήματα που μας απασχολούν και εξέ-
φρασε την ελπίδα, τώρα με καλύτερες προ-
ϋποθέσεις και εμπειρία, «να καταθέσουμε 
ώριμες και υλοποιήσιμες προτάσεις για 

όφελος των εμπόρων των νησιών μας».
Εκπρόσωποι του Εμπορικού Συλλόγου 

Πάρου-Αντιπάρου στο Συνέδριο, ήσαν ο 
Πρόεδρος Απ. Αλιπράντης, ο Γραμματέας Τά-
σος Τριαντάφυλλος και το μέλος Κ. Ροδίτης. 

Το επόμενο συνέδριο των Εμπορικών 
Συλλόγων Κυκλάδων θα πραγματοποιη-
θεί σε ένα χρόνο από τώρα, στη Σίφνο.

Εγρήγορση για λύσεις στα προβλήματα του κλάδου
Εμπορικοί Σύλλογοι Κυκλάδων

Συνέχεια από την 1η σελ.
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Για ψευδή είδηση 
κατήγγειλε το Κοινο-
τικό Συμβούλιο Αντι-
πάρου (μειοψήφισαν 
οι κ.κ. Λεβεντάκης, 
Φαρούπου και Βιάζη), 
τον ανταποκρριτή της 
ΕΤ3 κ. Δ. Μερεμέτη 
, που αφορούσε στη 
γνωμοδότηση του 
Πενταμελούς Πειθαρ-
χικού Συμβουλίου της 
Περιφέρειας, με την οποία επιβλήθηκε 4μηνη αργία, 
στην Κοινοτάρχη Πάρου κ. Βαρβάρα Μανέτα, «γι-
ατί δεν χορήγησε σε Κοινοτικούς Συμβούλους της 
μειοψηφίας στοιχεία μεταδημοτεύσεων κατά τις τε-
λευταίες δημοτικές εκλογές καίτοι της επισημάνθηκε 
ότι αυτά πρέπει να δοθούν, τόσο από την Περιφέρεια 
Ν. Αιγαίου όσο και από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών 
Σύρου».

Η απόφαση δόθηκε τελικά στη δημοσιότητα (δη-
μοσιεύθηκε στο προηγούμενο φύλλο της «Φωνής» 
και επιβεβαιώνει πλήρως τον ανταποκριτή της ΕΤ3, 
ο οποίος κατηγορήθηκε για «μη επαγγελματική αξι-
οπρέπεια».

Συγκεκριμένα στο δελτίο τύπου του Κοινοτικού 
Συμβουλίου αναφέρεται:

«Τη Δευτέρα 3 Μαρτίου μας πληροφόρησαν πολίτες 
ότι το κρατικό κανάλι ΕΤ3 μεταδίδει πως το πειθαρχικό 
συμβούλιο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου καταδίκα-
σε σε τετράμηνη αργία την Πρόεδρο της Κοινότητας 
Αντιπάρου κ. Βαρβάρα Φατούπου – Μανέτα.

»Την ψευδή πληροφορία μετέδωσε ο ανταποκρι-

τής της ΕΤ3 στην Πάρο κ., Δημήτρης Μερεμέτης. 
Η κοινωνία των νησιών μας γνωρίζει το συγκεκριμέ-
νο κύριο από την επί χρόνια δραστηριότητά του ως 
εμπόρου ρολογιών. Τον τελευταίο καιρό εμφανίστηκε 
σαν δημοσιογράφος, γεγονός που δεν μας αφορά στο 
μέτρο που θα ασκούσε η επαγγελματική αξιοπρέπεια 
τη νέα του εργασία, πόσο μάλλον, όταν αυτή ασκείται 
από τη συχνότητα του καρατικού καναλιού που πλη-
ρώνουν όλοι οι έλληνες πολίτες, οι οποίοι απαιτούν 
ποιότητα και αξιοπιστία.

»Η χτεσινή συμπεριφορά του «ανταποκριτή» η 
οποία ξεχειλίζει το ποτήρι σε μια σειρά πολλών άλλων 
αντιδεοντολογικών συμπεριφορών του εναντίον της 
Προέδρου της Κοινότητας, αποδεικνύει ότι ο συγκε-
κριμένος κύριος και σαν δημοσιογράφος λειτουργεί 
ως έμπορος».

Η «Φωνή» επικοινώνησε με την Κ. Μανέτα και 
της ζήτησε, κατ  ́ αρχάς να σχολιάσει την απόφαση 
– γνωμοδότηση του Συμβουλίου.

Όπως είπε η κ. Μανέτα, «αυτή η επιτροπή της 
Περιφέρειας είναι περισσότερο γνωμοδοτική. Ακο-
λουθεί μετά προσφυγή στο Υπουργείο Εσωτερικών, 
στη Δευτεροβάθμια πειθαρχική ομάδα και αν δεν 
είσαι ικανοποιημένος και από τη δέυτερη απόφαση, 
προσφεύγεις στο ΣτΕ. Πιστεύω ότι θα αθωωθώ, γιατί 
στηρίζομαι στο νόμο». 

Ανέφερε επίσης, ότι με βάση την εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών, δίνεται προθεσμία 5 ημερών 
για να υποβληθούν ενστάσεις, η αντιπολίτευση όμως, 
ήταν εκπρόθεσμη σε ότι αφορά την επίκληση παράνο-
μων μεταδημοτεύσεων. 

Εκ των υστέρων, τονίζει η κ. Μανέτα, δεν ήμουν 
υποχρεωμένη να δώσω τους καταλόγους. Δεν παρα-

δέχεται η κ. Μανέτα, ότι υπάρχουν δύο εντολές, από 
τον Περιφερειάρχη κ. Χ. Κόκκινο και τον Εισαγγελέα 
για την παράδοση των στοιχείων και ότι για το θέμα 
αυτό, ο Περιφερειάρχης την παρέπεμψε στην Πειθαρ-
χική Επιτροπή.

Τονίζει επίσης, ότι θα αποδείξει πως όλες οι μετα-
δημοτεύσεις, τουλάχιστον το 80% είναι από συγγενείς 
της μειοψηφίας. 

Στο ερώτημα, τότε γιατί δεν δίνετε τους καταλό-
γους να ξεμπερδεύετε, η απάντηση ήταν: «Γιατί ήταν 
τέτοιος ο τρόπος τους, που αδιαφορείς πλέον».

Φωνή: Άλλο αδιαφορώ και άλλο δεν δίνω στοιχεία 
που υποχρεούμαι από το νόμο να τα δώσω.

Ναι, έπρεπε να τα δώσω, είχα υποχρέωση 100%, 
εφόσον όμως το αίτημα είχε υποβληθεί μέσα στο συ-
γκεκριμένο χρόνο μετά τις εκλογές, δηλαδή μέσα στις 
πέντε ημέρες προθεσμίας. 

Σε ότι αφορά στην εντολή εισαγγελέα, η κ. Μανέτα 
έχει διαφορετική άποψη, διατυπώνοντας το ερώτημα.

«Επικαλούνται εισαγγελέα ή διαβίβαση εγγράφου; 
Δηλαδή μπορείς να πας στην Εισαγγελεία ή στην αστυ-
νομία και να ζητήσεις ένα έγγραφο να το διαβιβάσουν. 
Αυτό έγινε. Άλλο πράγμα είναι η εντολή εισαγγελέα».

Φωνή: Ανεξάρτητα από όλα αυτά, η απόφαση 
δόθηκε στη δημοσιότητα και δικαιώνει τον κ. Με-
ρεμέτη, τον οποίο επέκρινε με προσβλητικό τρόπο 
το Κοινοτικό Συμβούλιο, με την ανακοίνωση που 
εξέδωσε. Τι έχετε να πείτε;

Προεκλογικά με λασπολογούσαν συνεχώς με το Σπή-
λαιο και με την Κάμερα. Αθωώθηκα και για τα δύο ζητή-
ματα. Τώρα με κατηγορούν για τις μεταδημοτεύσεις  

Φωνή: Δεν είναι λασπολογία όταν δίνεται μία 
απόφαση στη δημοσιότητα και μεταδίδεται από τα 

ΜΜΕ. 
Δέχομαι επιθέσεις και αμυνόμενη απαντώ. 
Φωνή: Τώρα όμως εκδόθηκε μία ανακοίνωση ιδι-

αίτερα προσβλητική για τον κ. Μερεμέτη, ο οποίος 
απλά μετέδωσε την απόφαση.  

Ο κ. Μερεμέτης μετέδωσε στην ΕΡΤ, ότι η πρό-
εδρος της κοινότητας Αντιπάρου είναι σε αργία 4 
μηνών για πειθαρχική παράβαση. Πως το είπε, εγώ 
μπορεί να μην είμαι, ολοκληρώθηκε η υπόθεση. Μπο-
ρεί να αθωωθώ. 

Φωνή: Ο κ. Μερεμέτης όταν έδωσε την απόφαση 
ανέφερε, ότι η κ. Μανέτα έχει το δικαίωμα να προ-
σφύγει σε δευτεροβάθμιο όργανο και μέχρι να τελε-
σιδικίσει η υπόθεση, ασκεί κανονικά τα καθήκοντά 
της. Δηλαδή, έδωσε όλη την απόφαση, δεν έκρυψε 
τίποτα. 

Ακούστηκε σε όλη την Ελλάδα και είμαι γνωστή, 
γιατί ήμουν αντιδήμαρχος πολλά χρόνια στο Δήμο 
Πειραιά. Και μάθανε όλοι ότι είμαι σε αργία. Μία 
απόφαση που δεν έχει τελεσιδικίσει και δεν ήταν θέμα 
τηλεόρασης. 

Φωνή: Μια απόφαση, από όποιο όργανο και αν 
είναι και αφορά δημόσιο πρόσωπο, μεταδίδεται ή 
δημοσιεύεται. 

Είναι στημένο. Προσπαθούν να παραπλανήσουν 
τον κόσμο. Και οι δικαστικοί λένε όσα τους είπαν.

Φωνή: Είχατε πάει και εσείς με το δικηγόρο σας.
Ναι, αλλά δεν είδα να αναφέρεται. Και εν πάσει 

περιπτώσει η εγκύκλιος Παυλόπουλου αναφέρει πως 
μόνο αν υπάρχει έννομο συμφέρον δίνονται στοιχεία.

Φωνή: Η μειοψηφία έχει έννομο συμφέρον.
Τα γνωρίζει τα στοιχεία. Είναι μικρό το νησί και 

τους ξέρουν ένα προς ένα.

«Και οι δικαστές λένε όσα τους είπαν»
Δόθηκε στη δημοσιότητα η απόφαση για 4μηνη αργία στην Κοινοτάρχη Πάρου

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η 
γνωμοδότηση του Αρείου Πάγου, 
για την ίδρυση Εφετείου Βορείου 
Αιγαίου στη Μυτιλήνη. 

Η πρώτη αντίδραση εκδηλώ-
θηκε από το Δικηγορικό Σύλλογο 
Σύρου, που συνήλθε εκτάκτως 
στις 26 Μαρτίου και εξέδωσε ψή-
φισμα στο οποίο, μεταξύ άλλων 
αναφέρεται:

«Είμαστε αντίθετοι στην επι-
χειρούμενη διάσπαση του Εφε-
τείου Αιγαίου, που ιδρύθηκε και 
εδρεύει από το 1941 στο κέντρο 
του Αιγαίου στην πρωτεύουσα 
των Κυκλάδων, Σύρα. Η αντίθεσή 
μας αυτή δεν βασίζεται σε κάποια 

στενόμυαλη τοπικιστική αντίλη-
ψη, αλλά σε λόγους ουσιαστικούς 
και υπαρκτούς».

Ο Δικηγορικός σύλλογος ανα-
λύει τους λόγους για τους οποίους 
αντιτίθεται στην ίδρυση νέου Εφε-
τείου, επικρίνει τις εκάστοτε Κυ-
βερνήσεις γιατί δεν στελεχώνουν 
τα υπάρχοντα δικαστήρια, κατη-
γορεί τη σημερινή Κυβέρνηση για  
την πρόθεσή της να δημιουργήσει 
τέσσερα νέα Εφετεία σε όλη την 
Ελλάδα και παράλληλα διατυπώ-
νει τα αιτήματά του:

Να μην διασπαστεί το Εφετείο 
Αιγαίου

Να στελεχωθεί με υπαλληλικό 

προσωπικό και μηχανοργάνωση 
τόσο το Εφετείο Σύρου όσο και 
οι μεταβατικές έδρες Μυτιλήνης, 
Χίου και Σάμου

Να γίνει άμεσα σωστός σχε-
διασμός και να εξασφαλιστεί η 
επικοινωνία όλων των νησιών του 
Αιγαίου, ώστε να υπάρξει στην 

ουσία ενότητα του νησιωτικού 
χώρου, που πλήττεται ανεπανόρ-
θωτα με τέτοιου είδους πρακτικές 
και σκοπιμότητες, εφαρμόζοντας 
στην πράξη την αρχή της «αποκέ-
ντρωσης» στην αποκέντρωση.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πά-
ρου αναμένει τις εξελίξεις και θα 
προχωρήσει σε κινητοποιήσεις, 
στην περίπτωση που θα γίνει πρά-
ξη η γνωμοδότηση του Αρείου 
Πάγου.

Συνάντηση Άριας Μανούσου με 
τον υπουργό Δικαιοσύνης

Το ζήτημα αυτό, έθεσε στον 
υπουργό Δικαιοσύνης Σ. Χατζη-

γάκη, η βουλευτής Κυκλάδων 
Άρια Μανούσου – Μπινοπούλου.

Σε συνάντηση που είχε μαζί του,  
του εξέθεσε εγγράφως και ανέλυσε 
εκτενώς προφορικά τις θέσεις της, 
ενώ τον ενημέρωσε για τις έντο-
νες αντιδράσεις του Δικηγορικού 
Συλλόγου Σύρου, των φορέων του 
νησιού και των πολιτών.

 Παράλληλα με επιστολή της, 
στις 27 Μαρτίου 2008, προς το 
Δικηγορικό Σύλλογο Σύρου, είχε 
εκφράσει την αμέριστη συμπαρά-
στασή της  στις αποφάσεις – ενέρ-
γειες του Συλλόγου, για την απο-
τροπή διάσπασης του Εφετείου 
Αιγαίου.

Επί ποδός για κινητοποιήσεις
Έντονες αντιδράσεις του Δικηγορικού Συλλόγου Σύρου για τη διάσπαση του Εφετείου Αιγαίου 

Η  βουλευτής  Κυκλάδων  Άρια Μανούσου με 
τον υπουργό Δικαιοσύνης Σ. Χατζηγάκη 



Ο Σύνδε-
σμος των εν 
Ελλάδι Του-
ριστικών και 
Τα ξ ι δ ι ω τ ι -
κών Γραφείων 
( Η Α Τ Τ Α ) 
α να κ ο ί ν ω σ ε 
τη νέα σύν-
θεση του Δ. 
Σ. όπως αυτή 
διαμορφώθη-
κε μετά την 
πρώτη συνε-
δρίαση των 
εκλεγέντων από τις αρχαιρεσίες του ΗΑΤ-
ΤΑ που έλαβαν χώρα στις 28/3/2008.

Η συγκρότηση σε σώμα με την εκλογή 
του Προεδρείου πραγματοποιήθηκε την 
1/4/2008 στα γραφεία του ΗΑΤΤΑ.

Η σύνθεση του νέου Δ.Σ. του ΗΑΤΤΑ 
είναι:

Πρόεδρος: Γιάννης Ευαγγέλου, Αθήνα
Αντιπρόεδροι: Στάθης Σκρέτας, Αθή-

να, Σταύρος Μπουζάνης, Αθήνα, Αργυρώ 
Φίλη, Πάρος

Γεν. Γραμματέας: Νίκος Παπαλέξης, 
Πάτρα

Ταμίας: Γιώργος Λουμίτης, Πάτρα
Γεν. Έφορος:  Βασίλης Κοντός, 

Κ έρκυρα
Μέλη: Βασιλική Σκάγια, Θεσσαλονίκη, 

Γιάννης Παπαδάκης, Ηράκλειο, Κλωντ 
Αρκούρ, Αθήνα, Λύσσανδρος Τσιλίδης, 
Αθήνα, Μάκης Ιωακειμίδης, Αθήνα, Μά-

ριος Καμμένος, Βόλος, Μιχάλης Ζορ-
πίδης, Θεσσαλονίκη, Σίμος Παπαηλίας, 
Ιωάννινα.

Όπως δήλωσε ο επανεκλεγής Πρόε-
δρος του ΗΑΤΤΑ κ. Γιάννης Ευαγγέλου, 
το νέο Δ. Σ. έχει καταγράψει ήδη μια με-
γάλη επιτυχία την οποία οφείλει στα μέλη 
που ψήφησαν καθώς αποτελείται κατά 
πλειοψηφία (9/15) από εκπροσώπους 
τουριστικών γραφείων της περιφέρειας, 
εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο δυ-
νατή και συνεχή παρουσία του ΗΑΤΤΑ 
σε κάθε γωνιά της χώρας.

Ταυτόχρονα η παρουσία τόσο παλιών 
και έμπειρων μελών όσο και νέων προσώ-
πων, δίνει μια νέα δυναμική στο Δ. Σ. του 
ΗΑΤΤΑ.

Τέλος ιδιαίτερη ικανοποίηση προκαλεί 
και το γεγονός ότι μεταξύ των μελών του 
νέου Δ. Σ. υπάρχουν εκπρόσωποι γρα-
φείων που καλύπτουν όλο το φάσμα δρα-
στηριοτήτων και εξειδίκευσης εξασφαλί-
ζοντας τεχνογνωσία και εμπειρία σε κάθε 
τομέα.
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Κόντρα έχει ξεσπάσει 
μεταξύ του Δήμου Πάρου 
και της ΔΕΗ, με αφορμή 
την τοποθέτηση στύλων 
και ενός μετασχηματιστή 
στην περιοχή Αγ. Αθανα-
σίου – Βουνάλι Νάουσας, 
για την ηλεκτροδότηση του 
καταφυγίου τουριστικών 
σκαφών.

Και αυτό, γιατί ενώ στη 
Νάουσα όλες οι καλωδιώ-
σεις είναι υπόγειες, η συ-
γκεκριμένη είναι υπέργεια 
και σύμφωνα με την αντι-
δήμαρχο κ. Άννα Κάγκανη, 
δεν ζητήθηκε η γνώμη του 
Δήμου ούτε του Τοπικού 
Διαμερίσματος.

Το Τοπικό Συμβούλιο 
Νάουσας εξεδήλωσε την 
αντίδρασή του στη συγκε-
κριμένη ενέργεια και στη 
συνέχεια το θέμα αυτό συζη-
τήθηκε στο Δημοτικό Συμ-
βούλιο, στο οποίο ο κ. Σπ. 
Καλακώνας ανέφερε: «δεν 
μπορεί ένας φορέας να ακυ-
ρώνει μία προσπάθεια που 
γίνεται για την υπογείωση 
των καλωδίων της ΔΕΗ και 
την ανάπλαση περιοχών. 
Θα πρέπει να υπάρξει μέρι-
μνα ώστε να κατοχυρωθεί η 
ασφάλεια των κατοίκων και 

να εξαλειφθεί αυτή η αντι-
αισθητική παρέμβαση, που 
είναι και επικίνδυνη».

Το δημοτικό Συμβούλιο 
αποφάσισε και απέστειλε 
επιστολή διαμαρτυρίας 
προς τη ΔΕΗ, με την οποία 
απαιτεί την άμεση, σε τακτό 
χρονικό διάστημα, απομά-
κρυνση των στύλων, την 
ηλεκτροδότηση του κατα-
φυγίου τουριστικών σκα-
φών με υπόγεια καλωδίωση 
και την τοποθέτηση επίγει-
ου συνεπτυγμένου σταθ-
μού στο κάτω μέρος του κα-
ταφυγίου και όχι πάνω στο 
δρόμο, για την προστασία 
του παραδοσιακού χαρα-
κτήρα της Νάουσας.

Η επιστολή καταλήγει με 

την επισήμανση, ότι «σε 
κάθε περίπτωση, ο Δήμος 
Πάρου θα εξαντλήσει τα 
νόμιμα δικαιώματά του».

Η απάντηση της ΔΕΗ
Η ΔΕΗ με τη σειρά της 

απάντησε με έγγραφό της, 
στο οποίο μεταξύ των άλλων 
τονίζεται: «…η επιχείρηση 
νομίμως ενήργησε στην πε-
ρίπτωση ηλεκτροδότησης 
της μαρίνας στη Νάουσα, 
κατά την οποία θα πρέπει 
να σημειωθεί ότι προστέ-
θηκε μόνο ένας στύλος για 
την κατασκευή του εναέριου 
υποσταθμού, ενώ υπογειώ-
θηκε όλο το τροφοδοτικό 
του δίκτυο μήκους 140 μ. 
για να μην εμφανιστούν νέοι 
στύλοι ή υψηλότεροι των 
υφισταμένων κατά μήκος 
της συγκεκριμένης διαδρο-
μής.

»Η προτεινόμενη τοπο-
θέτηση συνεπτυγμένου επί-
γειου υποσταθμού πλησίον 
της μαρίνας μειονεκτεί σο-
βαρά λόγω της άμεσης γειτ-
νίασης με τη θάλασσα, ένεκα 
της οποίας, πολύ σύντομα 
θα προέκυπταν προβλήματα 
διάβρωσης και δυσλειτουρ-
γίας του».

Κόντρα Δήμου Πάρου – ΔΕΗ για την τοποθέτηση στύλων και μετασχηματιστή στη Νάουσα 

Υπόγεια κα λωδίωσ η απαιτεί το Δ.Σ.

Η εικόνα της παραλιακής της Πάρου, έχει τα 
προβλήματά της. Αυτό έχει γίνει παραδεκτό και 
από το Δήμο του νησιού, αλλά και από τους κατα-
στηματάρχες που βρίσκονται στη ζώνη αυτή. 

Καταβάλλονται λοιπόν προσπάθειες και από τις 
δύο πλευρές, να βρεθεί η χρυσή τομή, ώστε και οι 
επαγγελματίες να μην θιγούν και η παραλιακή να 
έχει τη μορφή που τις αξίζει. 

Ένα ζήτημα που ξεκίνησε από το 2004 και ακό-
μη δεν έχει βρει τη λύση του.

Επειδή όμως ο κόμπος έφτασε στο χτένι, το θέμα 
τέθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο της περασμένης 
Δευτέρας και έγινε το πρώτο βήμα, το οποίο ωστό-

σο δεν είναι βέβαιο, ότι θα …προλάβει τη φετινή 
σαιζόν.

Και αυτό γιατί προηγείται μελέτη, που είναι 
γνωστό πόσος καιρός απαιτείται για τη διαμόρφω-
σή της.

Συγκεκριμένα, κατόπιν πιέσεων από το Σύλλο-
γο Καφέ – Εστιατόρων, το Δημοτικό Συμβούλιο, 
δέχτηκε να γίνει ανάπλαση της παραλιακής. Για το 
λόγο αυτό, συστήθηκε Επιτροπή Συμβουλευτικής 
Υποστήριξης, με τη συμμετοχή της Αντιδημάρχου 
κ. Άννας Κάγκανη, του Δημοτικού Συμβούλου Κ. 
Μπιζά, του τεχνικού συμβούλου του Δημάρχου, 

ενός ατόμου από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου 
και του εκπροσώπου του Συλλόγου Καφέ Εστια-
τόρων, Μ. Αποστολίδη.

Η επιτροπή αυτή έχει επιβαρυνθεί να συγκε-
ντρώσει όλες εκείνες τις παραμέτρους που θα 
πρέπει να λάβουν υπόψη τους οι μελετητές για να 
διαμορφώσουν την οριστική μελέτη. 

Η πρόταση που έπεσε στο τραπέζι, ήταν η μελέ-
τη να ανατεθεί στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. 
Διατυπώθηκε όμως αντιπρόταση, με το σκεπτικό 
να προχωρήσει πιο γρήγορα το συγκεκριμένο 
ζήτημα, να ανατεθεί η μελέτη σε μηχανικούς της 
Πάρου.

Το θετικό είναι ότι η πρόταση έγινε αποδεκτή. 
Γιατί οι μηχανικοί του νησιού γνωρίζουν το πρό-
βλημα και ίσως προλάβουν τη σαιζόν…

Σύσ τασ η επιτροπής για τα …
προκαταρκτικά

Στους Μηχανικούς της Πάρου ανατέθηκε η μελέτη για την ανάπλαση της παραλιακής

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο ΗΑΤΤΑ

Ισχ υρή εκπροσώπησ η 
της περιφέρειας σ το νέο Δ. Σ.

Η νέα Αντιπρόεδρος του 
ΗΑΤΤΑ Κ. Αργυρώ Φίλη
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ - ΕΡΓΑΣΙΑ

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

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 Παροι-
κία, ζητεί υπάλληλο για την υποδοχή, για την 
τουριστική περίοδο 2008, πλήρης απασχόλη-
ση. (απαραίτητη γνώση αγγλικών και η/υ). 
Πληροφορίες: 6944625219

Ζητείται υπάλληλος για fast food στην Αλυκή. 
Τηλ. 6934215919

Ζητείται γραμματέας από τεχνική κατασκευα-
στική εταιρεία με πολύ καλή γνώση Αγγλικών 
και γνώσεις Η/Υ. Πληροφορίες στο τηλ. 
22840 - 21874 και αποστολή βιογραφικών στο 
22840 - 23274.

Ζητείται πωλήτρια σε αρτοποιείο. 
Τηλ.: 6972925630

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 
ενοικίαση, για όλο το χρόνο, στη Νάουσα. 
Τηλ. 6978337393

Με 420 € διακοπές 10-17 Μαΐου, σε στούντιο 4 
ατόμων στην Ιαλυσό Ρόδου. Τηλ. 2284053332

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, 
Αντί παρο, 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
Πωλείται διώροφη κατοικία, 107τ.μ., στα Μάρ-
μαρα, περιοχή Μύλοι, 5 λεπτά από θάλασσα. 
Τηλ. 210-2581918

 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
Πωλείται αγροτεμάχιο, 8,5 στρ., στα Γλυσίδια 
(2στρ. εντός οικισμού) Τηλ. 697 7210990

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, 

 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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Είναι πραγματικά παράξενο να βλέπει κανείς 
μια, υποτίθεται, καλοκάγαθη γιαγιά να τρώει, επί 
σκηνής, όχι μόνο ατέλειωτα φαγητά, αλλά και πε-
ριουσίες, ακόμα και ολόκληρες ζωές ανθρώπων. 

Οι συμβολισμοί στο έργο του Ρομπέρτο 
Κόσσα είναι ποικίλοι. Ανάμεσά τους είναι και η 
δίψα της εξουσίας να «καταβροχθίσει» κάθε 
έννοια αντίστασης, με τελικό σκοπό την ισο-
πέδωση όσων τολμούν να αμφισβητήσουν την 
αυθεντία της.

Η Nonna είναι έργο ασυνήθιστο, με βασικό 
προσανατολισμό τη «μαύρη» κωμωδία. Η υπό-
θεση διαδραματίζεται στην Αργεντινή, στα χρό-
νια της δικτατορίας.

Η θεατρική Ομάδα Νάουσας δούλεψε επί 

μήνες το έργο που παρουσιάζει ήδη από τις 29 
Μαρτίου. Οι παραστάσεις θα συνεχιστούν μέχρι 
τα μέσα Απριλίου, τα Σαββατοκύριακα. Οι θεα-
τές, που κατέκλυσαν την αίθουσα της Θεατρικής 
Ομάδας απόλαυσαν μια προσεγμένη, μέχρι την 

λεπτομέρεια, παράσταση, με ρυθμό και σεβασμό 
στο κείμενο.

Οι ερμηνείες ήταν ξεχωριστές: Νόννα, Παν. 
Μαθιέλλης. Καρμέλο, Γιώργος Μαρουλάκης, 
Τσίτσο, Τζαννής Κορτιάνος, Μαρία, Μαρουσώ 
Περιπάνου, Φρανσίσκο, Λευτέρης Διαμαντό-
πουλος, Αννούλα, Βούλα Κρητικού, Μάρτα, Θε-
ολογία Μησιάρη.

Εξαιρετική η μουσική και τα τραγούδια του Π. 
Μαθιέλλη, που ερμήνευσαν οι ηθοποιοί της Ομά-
δας. Τα σκηνικά ήταν της Μαρίας Καταρτζή, οι 
χορογραφίες της Κικής Τζούμπα, τα κοστούμια 
της Μαρίας Αναγνωστοπούλου, η επιμέλεια 
ήχου τη Φένιας Θεοφίλου και οι φωτισμοί του 
Λ. Μενέγου. 

Συνεχίζον ται οι  παρασ τάσεις 
La Nonna: η τρομερή γιαγιά, στη θεατρική σκηνή της Νάουσας

πολιτισμός
Χώρος Συνάν τησ ης και 

Συν-απάν τησ ης
Εκδήλωση με θέμα «Φιλοστοργία: Χώρος Συ-

νάντησης και Συν-απάντησης», διοργανώνουν οι 
Ο.Τ.Α. α  ́και β  ́βαθμού της Τήνου και το Κέντρο 
Πρόληψης «ΘΗΣΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ», με 
αφορμή τη συμπλήρωση έξι χρόνων παρουσίας του 
περιοδικού «Φιλοστοργία».

Η εκδήλωση θα γίνει το Σάββατο στις 12 Απρι-
λίου στις 6.30 το απόγευμα στο ίδρυμα Τηνιακού 
Πολιτισμού.

Στην εκδήλωση συμμετέχει ο κ. Ron Walkey, κα-
θηγητής αρχιτεκτονικής του πανεπιστημίου British 
Columbia του Καναδά. 

Το περιοδικό «Φιλοστοργία» γράφεται από γο-
νείς της Τήνου, Σύρου, Ίου και Αντιπάρου, που έχουν 
ευαισθητοποιηθεί από το Κέντρο Πρόληψης και 
αποτελεί σημαντικό χώρο έκφρασης, μοιράσματος 
και σύνδεσης των γονιών μεταξύ τους, γι  ́αυτό και 
στηρίζεται αυτή η προσπάθεια από τους ΟΤΑ.

Η ανανέωση της πολιτικής σκηνής στη χώρα 
μας δεν ήρθε ακόμα, ήρθε όμως στη μικρή μας 
κοινωνία η πολιτιστική ανανέωση και εγκατα-
στάθηκε  εδώ και περίπου τρεις  μήνες στη σκηνή 
του πολιτιστικού μας συλλόγου  «Αρχίλοχος».

 Με  μεγάλη  έκπληξη παρακολουθήσαμε το 
βράδυ του Σαββάτου  29.03.08- ημέρα αφιε-
ρωμένη στο περιβάλλον και την εξοικονόμηση 
ενέργειας, ένα happening με …νόημα. 

Το Δ.Σ του συλλόγου φρόντισε να μας θυμίσει 
τη …ζημιά στο περιβάλλον, απενεργοποιώντας 
κάθε ηλεκτρική συσκευή για μια ώρα, ακολου-
θώντας το  παράδειγμα του Σίδνευ. Ανάβοντας 
μικρά κεριά, δημιούργησε  όμορφη ατμόσφαι-
ρα στην αίθουσα, ενώ παρακολουθούσαμε τη 

θεατρική παράσταση από τον Αθηναϊκό θίασο 
Λωτοφάγοι   «Προορισμός ο πλανήτης των 
γουρουνιών». 

Μια πολύ έξυπνα σκηνοθετημένη   παράστα-
ση γεμάτη φρεσκάδα, κίνηση γέλιο και ζωντάνια 
από έξι ταλαντούχους ηθοποιούς, με σκοπό να 
ακονίσει τα αντανακλαστικά μας απέναντι στον 
ρατσισμό και τον υπερκαταναλωτισμό. 

Μετά τη μουσική και τη λογοτεχνική μας επι-
σκέφτηκε και η θεατρική ποιότητα  για να μας 
θυμίσουν  ότι στη εποχή του STAR SYSTEM  
και  των RΕALITY SHOW,  κάποιοι αντιστέ-
κονται προσφέροντας μια όαση πολιτισμού 
ανάμεσα στα σκουπίδια που μας βομβαρδίζουν 
καθημερινά.  

Ευχαριστώ τους Λωτοφάγους και το Δ.Σ του 
Αρχιλόχου που φρόντισαν να εμπλουτίσουν την 
θεατρική μου παιδεία και να μας προσφέρουν μια 
αξέχαστη βραδιά. Κλείνοντας κάνω την ευχή να 
σηκωθούμε επιτέλους όλοι από τους καναπέδες 
μας για να συναντήσουμε αυτό που τόσο μας 
έλειψε τα τελευταία χρόνια. Την  ΠΟΙΟΤΗΤΑ.

Μ. Αλιφέρης

Οι Λωτοφάγοι σ την Πάρο

« Αφιέρωμα σ τους ποιητές 
Ντούσ κα και Πατσιώτη» 

Το Σάββατο 12 Απριλίου και ώρα 20:30 ο 
Πολιτιστικός Σύλλογος «Αρχίλοχος» παρου-
σιάζει στην αίθουσα του το βιβλίο του Ντούσκα 
Παναγιώτη «Περιθώριο μιας παρένθεσης» και 

το ποιητικό έργο του Γιώργου Πατσιώτη. 
Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης θα παρου-

σιαστούν γαλλικά τραγούδια από τους Αντώνη 
Πρέκα, Γεωργία Κασσάρα και Τζέφρι Κάρσον.

Έκ λ εισε την αυλ αία η 
Κινηματογραφική Λ έσχ η

Την Παρασκευή 28 Μαρτίου η κινηματογρα-
φική λέσχη του συλλόγου  «Αρχίλοχος» έκλεισε 
την αυλαία για τη χειμερινή περίοδο 2007-2008 
με την ταινία  «Οι νύχτες μου μακριά σου». 

Σε μια σεμνή τελετή (εξαιτίας του πένθους της 

ημέρας, για τον μακαριστό Μητροπολίτη), τιμή-
θηκε ο Τζέφρι Κάρσον, ο οποίος επί σειρά ετών 
υποδέχεται στην αίθουσα του συλλόγου, τους 
θεατές του κινηματογράφου με τη μουσική του, 
φέρνοντας στο νου μνήμες από παλιό σινεμά. 

O Αιγαιακός πολιτισμός σ την 
Κίνα σε έκθεσ η για τις Κυκ λ άδες

Τον Αιγαιακό πολιτισμό θα έχουν την ευκαιρία 
να γνωρίσουν οι Κινέζοι. Στο πλαίσιο των εκδη-
λώσεων για το Πολιτιστικό Έτος της Ελλάδος 
στην Κίνα παρουσιάζεται η έκθεση «Κυκλάδες: 
Αριστουργήματα ενός αιγαιακού πολιτισμού» 
από τις 3 Απριλίου έως τις 15 Μαΐου. 

Εν όψει των Ολυμπιακών Αγώνων του Πεκίνου, 
το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης και το Εθνικό Αρ-
χαιολογικό Μουσείο στην Αθήνα παρουσιάζουν την 
έκθεση που θα φιλοξενηθεί στο Μουσείο Τέχνης του 
Πεκίνου στην Απαγορευμένη Πόλη.

Τριάντα έξι αρχαία αντικείμενα (μαρμάρινα ειδώ-
λια, μαρμάρινα και πήλινα αγγεία, χάλκινα και λίθινα 
εργαλεία), που χρονολογούνται στα τέλη της 4ης και 
στην 3η χιλιετία π.Χ. και ανήκουν στις συλλογές του 
Ιδρύματος Ν.Π. Γουλανδρή - Μουσείου Κυκλαδικής 

Τέχνης και του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου θα 
ταξιδέψουν για πρώτη φορά στο Πεκίνο. 

Η έκθεση στοχεύει να φέρει το κοινό σε επαφή 
με ορισμένα αντιπροσωπευτικά δείγματα ενός 
από τους αρχαιότερους ευρωπαϊκούς πολιτισμούς 
–του Κυκλαδικού.



Τουρνουά Ποδοσφαίρου Ακαδημιών, το δεύτε-
ρο στη σειρά πρόκειται να διοργανωθεί το επόμενο 
Σαββατοκύριακο στο γήπεδο του Α.Ο. Πάρου για 
παιδιά μικρών ηλικιών. Στο τουρνουά θα λάβουν μέ-
ρος οι ακαδημίες ποδοσφαίρου του Α. Ο. Πάρου, του 
Νηρέα, του Αστέρα Μαρμάρων, του Μαρπησσαϊ-
κού, των Κατηχητικών σχολείων της Παροικίας, και 
της ακαδημίας ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού  που 
έχει έδρα στη Νάουσα.

Άγριος ξυλοδαρμός - Παραίτηση  π. Στυλιανού Μπιζά 

Αστέρας Μαρμάρων 
– Μαρπησσαϊκός  0-1
Φάσεις και γκολ:
    Αγχωμένος ο Αστέρας, πολύ ανώτερος του 

αναμενομένου ο Μαρπησσαϊκός σε ένα τοπικό 
ντέρμπι χωρίς να παιχτεί καλό ποδόσφαιρο. Το 
τελικό 0-1 διαμόρφωσε με δυνατό σουτ εντός 
περιοχής ο Ρούπας Δημήτρης στο 89ο λεπτό..

"Αστέρας Μαρμάρων"
Πούλιος Αργύρης, Αριανούτσος Ανδρέας, 

Γεροχρήστος Δημήτρης, Αλιπράντης Φρα-
γκίσκος, Σάμιος Χρήστος, Βιτζηλαίος Πα-
ναγιώτης, Σάμιος Α. Κων/νος, Κληρονόμος 
Σταύρος, Χριστόφορος Χρήστος, Ρούπας Δη-
μήτρης, Ξενάριος Μάρκος

Αλλαγές: 46o λεπτό: Αριανούτσος - Λου-
κής Γ., 70o λεπτό: Ξενάριος Μ. - Χριστόφορος 
Δ., 80o λεπτό: Γεροχρήστος Δ. - Καπαρός Α.

Αναπληρωματικοί:Ρούσσος Γ. Πέτρος, Ρα-
γκούσης Γιάννης, Παπαδάκης Μιχάλης, Σάμι-
ος Π. Κώστας

Προπονητής: Σάμιος Π. Χρήστος
Βοηθός Προπονητή: Σάμιος Π. Κώστας
Γυμναστής: Μουρογιάννης Βαγγέλης
Αρχηγοί αποστολής: Σάμιος Ανδρέας 

(Πρόεδρος)
Χριστόφορος Ευστράτιος (Ταμίας)
Διαιτητής: Ζαρανης Ι.
Βοηθοί: Μενδρινός Λ., Δεσύπρης Ν.
"Μαρπησσαϊκός"
Τριαντάφυλλος Κ., Καλέργης Ν., Τριβυζάς 

Η., Τριβυζάς Α., Γλυνός Σ., Κορτιάνος Ι., Πα-
ντελαίος Π., Χριστόφορος Α., Κρητικός Ε., 
Καζακίδης Θ., Ρούσσος Π.

Αριανούτσος Ι., Κορρές Γ., Τσιαντούλης Ε., 
Τζανακόπουλος Γ., Τριβυζάς Β., Παντελαίος Γ.

αθλητισμός

Πρωτάθλημα Κυκλάδων

10 Τετάρτη 9 Απριλίου ‘08

Ξυλοδαρμό από παίκτες – παρά-
γοντες και φιλάθλους του Καρτε-
ράδου υπέστησαν οι παίκτες και ο 
προπονητής του ΑΜΣ Φιλωτίου 
στη Σαντορίνη.

 Κατά την άφιξη της ομάδας του 
ΑΜΣ Φιλωτίου  στο γήπεδο του 
Καρτεράδου Σαντορίνης, ομάδα 
που αποτελούνταν από παίκτες, 
φιλάθλους και παράγοντες του 
Καρτεράδου με υποκινητή τον 
«Ποδοσφαιριστή» Σιγάλα Γιώργο, 
έκαναν επίθεση και προξένησαν σω-
ματικές βλάβες με βίαια χτυπήματα 
κλωτσώντας και ρίχνοντας γροθιές 
επίσης και με ρίψη αντικειμένων 
στον προπονητή του ΑΜΣΦ Ηλία 
Ορφανό και στους ποδοσφαιριστές: 
Κοττάκη Στέλιο, Πάπαρη Χρήστο 
και Κώτσο Ιωάννη. Οι παίκτες και ο 
Προπονητής του ΑΜΣΦ αιφνιδιά-
στηκαν αφού τίποτα δεν προμήνυε 
την απρόκλητη και άνευ λόγου επί-
θεση που δέχθηκαν. Προσπάθησαν 
να προστατευθούν μπαίνοντας στα 
αποδυτήρια και κλειδώνοντας τις 
πόρτες ώστε να γλιτώσουν περαιτέ-
ρω τραυματισμούς και βιαιότητες 
εναντίων τους. Έπειτα ο Αρχηγός 
Αποστολής Μάκαρης Σπύρος κά-
λεσε την Αστυνομία Σαντορίνης (η 
οποία δεν έδωσε σημασία) και ζήτη-
σε τη μεταφορά των παικτών και του 
Προπονητή στο Κ.Υ Σαντορίνης. 
Όμως φοβούμενοι τη βαριά τιμωρία 
της ομάδος τους, οι «Άνθρωποι» 
του Καρτεράδου τον απείλησαν ότι 
αν γίνει κάτι τέτοιο οι άνθρωποι του 
Φιλωτίου θα υποστούν περαιτέρω 
ξυλοδαρμούς και δεν θα φύγει κα-
νένας ζωντανός από εκεί. Έτσι ο Γεν. 

Αρχηγός του ΑΜΣΦ πήρε την από-
φαση, προκειμένου να προστατέψει 
την αποστολή, να διεξαχθεί ο αγώνας 
έστω και κάτω από αυτές τις συνθή-
κες ώστε τα παιδιά του Φιλωτίου να 
γυρίσουν αρτιμελή στη Νάξο. Όμως 
όταν ο αγώνας τελείωσε και κατά την 
είσοδο των ανθρώπων του ΑΜΣΦ 
στα αποδυτήρια οι γνωστοί -άγνω-
στοι εξαπέλυσαν και πάλι επίθεση 
με ρίψεις αβγών και διαφόρων αντι-
κειμένων. Όταν οι αποστολή έφθασε 
στη Νάξο και μετά από ενοχλήσεις 
που είχε ο Προπονητής του ΑΜΣΦ 
στο κεφάλι, πήγε στο κέντρο υγείας 
όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες 
βοήθειες. Ο Προπονητής Ηλίας 
Ορφανός είναι αποφασισμένος να 
κινηθεί νομικά κατά του Γιώργου 
Σιγάλα και όσων εμπλέκονται στην 
κτηνωδία αυτή.

π. Στυλιανός Μπιζάς :  Αυτό 
είναι το Πρωτάθλημα για το οποίο 
υπερηφανεύονται οι κύριοι της 
Ε.Π.Σ. Κυκλάδων και μέσα από το 
οποίο θέλουν να δώσουν πρότυ-
πα και κίνητρα στα νέα παιδιά να 
ασχοληθούν με το Ποδόσφαιρο. 
Κύριοι υπεύθυνοι πάρτε τα μέτρα 
σας και αναλογιστείτε τις ευθύνες 
σας. Δεν είναι δυνατόν να γράφεται 
στο φύλλο αγώνα μόνο ότι έπεσαν 
μερικά αυγά. Και εκτός όλων αυτών 
δέχομαι και απειλές από την Ε.Π.Σ.  
ότι θα με στείλουν στη Μητρόπολη 
για πειθαρχικό επειδή τολμήσαμε 
ως Α.Ο. Πάρου να στείλουμε μία 
επιστολή διαμαρτυρίας, που κατά 
σύμπτωση ο λόγος πάλι ήταν για 
την ομάδα του Καρτεράδου, και 

γιατί είχα το θάρρος να τους στείλω 
μήνυμα και να τους πω ότι η ομάδα 
μας ήταν κοροΐδα τα παιδιά και έκα-
ναν διανυκτέρευση στη Σαντορί-
νη!!!. Κύριοι, η ενασχόληση μου με 
τον   αθλητισμό είχε καθαρά σκοπό 
στο να συμβάλλω στις Ακαδημίες 
και ειδικά στα μικρά παιδιά. Αλλά 
με αυτά τα δεδομένα, συγνώμη 
οδηγούμαι προς το δρόμο της πα-
ραίτησης γιατί απλά δεν υπάρχει 
τίποτε το αγνό και εγώ προσωπικά 
δεν έχω κίνητρο στο τι πρότυπο θα 
μεταδώσουμε στα μικρά παιδιά. Τέ-
τοια πρωταθλήματα να τα χαίρεστε 
και ίσως τα αξίζετε. Σε ένα χώρο 
στον οποίο πίστευα ότι ξεδίνουν τα 
παιδιά, αλλά κατάλαβα ότι μάλλον 
μόνο οι εκτός αγωνιστικού χώρου, 
μεγάλοι, ξεδίνουν. Σε ένα χώρο 
όπου δεν τηρούνται οι ισονομίες 
και κάποια ομάδα στηρίζεται, υπο-
στηρίζεται ή καταδικάζεται, ανάλο-
γα με το ποιον έχει πρόεδρο και αν 
είναι με την πολιτική μας παράταξη. 
Σε ένα χώρο όπου σωματεία στο 
βωμό της κατάκτησης της κορυφής 
χρησιμοποιούν δόλια μέσα για να 
βλάψουν σωματεία από το ίδιο νησί 
χρησιμοποιώντας άλλα. Σε ένα 
χώρο όπου υπάρχει πλήρης αδια-
φορία πλέον και οι έξω από το χώρο 
αυτό ξέρουν μόνο να σχολιάζουν. 
Λυπάμαι που το λέω, αλλά, θέτω 
την παραίτησή μου υπόψη του Δ.Σ. 
του Α. Ο. Πάρου, ζητώντας παράλ-
ληλα συγνώμη από όλους όσους με 
ψήφισαν και με εξέλεξαν πρώτο σε 
ψήφους το περασμένο καλοκαίρι. 
Η θέση μου όμως πάνω από όλα 
δεν μου επιτρέπει να συνεχίσω…

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 
ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 

Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

2ος ΟΜΙΛΟΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Α.Ο. ΠΑΡΟΥ Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ 0-3

ΜΑΡΠΗΣΣΑΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ 0-1

Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ 5-1

Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ 5-0

ΚΕΜΑΣ ΙΟΥ Α.Ο. ΠΥΡΓΟΣ 4-0

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ Α.Ο. ΛΑΒΑ 5-1

ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΝΕΣ ΤΕΡΜΑΤΑ ΒΑΘΜΟΙ

1 Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ 18 43-15 41

2 Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 18 41-13 39

3 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ 18 35-19 37

4 Α.Ο.  ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ 18 46-25 36

5 Α.Ο. ΠΑΡΟΥ 18 38-20 31

6 Α.Μ.Ε.Σ. ΦΙΛΩΤΙ 18 36-25 30

7 ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ 18 31-22 30

8 Κ.Ε.Μ.Α.Σ. ΙΟΥ 18 23-35 24

9 Α.Ο. ΛΑΒΑ 18 28-42 19

10 Α.Ο. ΠΥΡΓΟΣ 18 18-38 10

11 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ 18 34-56 9

12 ΜΑΡΠΗΣΣΑΙΚΟΣ 18 6-70 -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:   
( 12 κ΄ 13/04/08 )
  Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ - Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ 
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ – Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ 
  ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ - ΜΑΡΠΗΣΣΑΙΚΟΣ 
Α.Ο. ΛΑΒΑ - Α.Ο. ΠΑΡΟΥ 
  Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ – Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ  
Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ – ΚΕΜΑΣ ΙΟΥ

Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΡΘΙΟΥ Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ 0-3

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

1ος ΟΜΙΛΟΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΝΕΣ ΤΕΡΜΑΤΑ ΒΑΘΜΟΙ

1  Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ 15  42-10 39

2  Α.Ο. ΤΗΝΟΥ 15 28-15 29

3 Α.Ο.Φ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 15 31-19 25

4 Α.Ο. ΠΑΓΟΥ 15 26-12 24

5 Α.Ο. ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ 15 38-12 24

6 Α.Ε. ΣΤΕΝΗ ΤΗΝΟΥ 15 16-19 18

7 Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ 16 19-26 15

8  Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΡΘΙΟΥ 15 13-31 11

9 Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΥΡΟΥ 15 5-74 -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:   ( 12 κ΄ 13 /04/ 08 )
Α.Ο. ΤΗΝΟΥ – Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ
Α.Ε. ΣΤΕΝΗ ΤΗΝΟΥ – Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΥΡΟΥ
Α.Ο.Φ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – Α.Ο. ΠΑΓΟΥ
Α.Ο. ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ – Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΡΘΙΟΥ
ΡΕΠΟ: Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ

ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΝ ΝΙΚΕΣ. ΙΣΣ. ΗΤ. ΤΕΡΜ. ΒΑΘΜΟΙ

1 ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΦΛΟΓΑ 6 5 1 - 66-42 16

2 ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ 7 5 - 2 65-53 15

3 ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ 7 3 1 3 72-54 10

4 ΔΟΞΑ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ 7 3 - 4 42-62 9

5 ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 7 7 - - 7 40-75 0

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΟΥΝΤΙΑΛΙΤΟ  2007-2008

Α.Ο. ΠΑΡΟΥ – Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
- ΑΓΩΝΕΣ ΜΠΑΡΑΖ

Στο Δημοτικό Στάδιο Παροικίας διεξήχθη το 
πρώτο από τα δύο παιχνίδια μεταξύ του Α. Ο. Πάρου 
και του Α. Ο. Πύργου. Ονικητής που θα προκύψει 
από τους δύο αγώνες,(την επόμενη Κυριακή οι μι-
κροί του Α.Ο.Π. θα αντιμετωπίσουν τον Πύργο στη 
Σαντορίνη), κερδίζει μία θέση στο final 4 όπου και 
θα προκύψει ύστερα από μία σειρά αγώνων ο πρωτα-
θλητής Κυκλάδων. Ο αγώνας έγινε κάτω από συννε-
χή βροχόπτωση και ενώ η ομάδα της Πάρου έχασε 
σωρεία ευκαιριών, εν τούτοις κέρδισε μόνο με 1-0 με 
γκολ του Μουράι Σαμπάν και έτσι άφησαν ανοιχτό 
λογαριασμό για τον επαναλληπτικό στη Σαντορίνη.

Πρόκειται για το παραδοσιακό ντέρμπυ του νησιού. Δύο 
ομάδες οι οποίες θέλουν πάντα να κερδίζουν αυτό το παιχνί-
δι. Τα τελευταία χρόνια ο Α.Ο.Π. ήταν αυτός που έπαιρνε 
εύκολα τον αγώνα. Στον πρώτο γύρο αν και καλύτερος ο 
Α.Ο.Π. έμεινε στην ισοπαλία. 

Το Σάββατο το απόγευμα, αν και η βροχή έπεφτε αστα-
μάτητα, αυτό δεν αποθάρρυνε τους φίλους και των δύο 
ομάδων να πάνε στο γήπεδο. Ο Νηρέας ήθελε τους τρεις 
βαθμούς περισσότερο από τον Α.Ο. Πάρου για να μείνει 
στην κορυφή. Για τον Α.Ο. Π. το παιχνίδι ήταν βαθμολογι-
κά αδιάφορο, γι αυτό και παρατάχθηκε με πολλές αλλαγές 
και έχοντας στον πάγκο τον πρώτο σκόρερ, Αρκουλή. 

Βασικό ρόλο έπαιξε όμως και η απουσία των μικρών 
αθλητών του, βασικοί στην ενδεκάδα, οι οποίοι προτίμησαν 
την εκδρομή με τα σχολεία τους. Κάπως έτσι ξεκίνησε λοι-
πόν το παιχνίδι, χωρίς να λείπουν τα νεύρα και οι εντάσεις. 
Στο πρώτο ημίχρονο, ο Α.Ο.Π. ήταν κλάσεις ανώτερος από 
την ομάδα της Νάουσας. Στο 15  ́ο διαιτητής Μενδρινός 
δεν είδε πέναλτυ στην περιοχή του Νηρέα, στο 22΄σέντρα 
του Δαφερέρα μέσα στην περιοχή για τον Α.Ο.Π., πέρασε 
άουτ. Στο 25΄ο Δουλγεράκης με μία προσωπική επίθεση, 
γράφει το 0-1 σημαδεύοντας την κλειστή γωνία του Βι-
τζηλαίου. Στο 27  ́ο διαιτητής ξανακτύπησε και δεν είδε το 
καθαρό γκολ του Βούσουλα για τον Α.Ο.Π.. Στο 30  ́και 
στο 34  ́δύο σουτ έξω από την περιοχή των Κορτιάνου και 
Βούσουλα αντίστοιχα, πέρασαν άουτ. Και σαν να μην έφθα-
νε αυτό, δύο λεπτά αργότερα, στο 36΄, ο Νηρέας παραλίγο 
να κάνει το 0-2 στη δεύτερη φάση του, σε όλο το πρώτο 
ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν είχαμε τίποτα το ιδιαί-
τερο, αφού είναι ζήτημα εάν παίχθηκε 15 λεπτά ποδόσφαιρο 
στα οποία ο Νηρέας εκμεταλλευόμενος τη νευρικότητα των 
παικτών του Α.Ο.Π , κατάφερε να πετύχει δύο τέρματα και 
να γίνει έτσι το τελικό 0-3 που σε καμμία περίπτωση δεν 

αντικατοπτρίζει την εικόνα του παιχνιδιού, αλλά η ομάδα 
της Νάουσας κατάφερε να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που 
της δόθηκαν από τα τραγικά λάθη της άμυνας του Α.Ο.Π..

Τραγική και απαράδεκτη η διαιτησία των κ. Μενδρινού, 
Δεσύπρη και Ζαράνη οι οποίοι σφύριζαν πραγματικά ότι 
ήθελαν. Κρίμα γιατί σε τέτοια παιχνίδια έρχονται διαιτητές 
οι οποίοι έχουν δώσει εδώ και καιρό τα διαπιστευτήριά τους 
και κάνουν άνω κάτω το παιχνίδι και το μόνο που κατα-
φέρνουν είναι να εξοργίζουν παίκτες και φιλάθλους. Έτσι 
λοιπόν κιτρίνισαν τέσσερις παίκτες του Α.Ο.Π. και πέντε 
του Νηρέα, ενώ ίσως θα έπρεπε να είχαν αποβάλλει και κά-
ποιους άλλους. Επίλογος όλων είναι, ότι ο Νηρέας κοιτάει 
με άλλον αέρα την πρώτη θέση και την ευκαιρία να πάρει 
στα μπαράζ την άνοδο στη Δ  Εθνική ή αλλιώς Περιφερει-
ακό πρωτάθλημα, που αν κρίνουμε από όλες τις ομάδες που 
συμμετέχουν στο τοπικό πρωτάθλημα, αξίζει πραγματικά 
να πάρει το νησί μας και από όλες τις πλευρές.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
Α.Ο.ΠΑΡΟΥ  Βιτζηλαίος, Μουλάς, Λάπι, Τζούτζα, 

Μοστράτος, Γεμελλιάρης, Βαμβακάρης, Πετρόπουλος, 
Βούσουλας, Δαφερέρας ( Ευαγγέλου), Κορτιάνος 
(Αρκουλής).

ΝΗΡΕΑΣ  Τσουνάκης, Γεράλης, Παπαδόπουλος, Δε-
λημπαλταδάκης, Καρανίκης, Κραβαρίτης, Κρητικός, Δουλ-
γεράκης, Τόδρη, Μπαρμπαρήγος, Μποφάκος.

Α.Ο. ΠΑΡΟΥ  -  Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ  0-3
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Επί ποδός βρίσκονται οι Σύλλογοι Γονέων και 
Κηδεμόνων προκειμένου να συμβάλουν, στο 
βαθμό που μπορούν, στην επίλυση του μείζονος 
θέματος της έλλειψης διδακτικών αιθουσών στα 
σχολεία της Πάρου.

Σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς έχουν 
απευθυνθεί σε όλους τους αρμόδιους φορείς, είτε 
γραπτώς, είτε προφορικώς και αναμένουν απα-
ντήσεις.

Οι σύλλογοι  Γονέων και Κηδεμόνων των 
σχολείων της  Πάρου έχουν πραγματοποιήσει 
μια πρώτη συνάντηση και το επόμενο βήμα τους 

είναι, ανοιχτή συγκέντρωση την Κυριακή 13 
Απριλίου 2008 και ώρα 18:00 μμ στην  αίθου-
σα του  Πολιτιστικού  Συλλόγου «Αρχίλοχος» 
στην Παροικία σε συζήτηση με θέμα: 

 «Σχολικά κτίρια και οι ανάγκες τους».
Οι Σύλλογοι καλούν όλους τους πολίτες, γιατί 

όπως επισημαίνουν, θεωρούν την παρουσία τους 
απαραίτητη.

Ο «κύριος» 67,7%. Στις 26 Σεπτεμβρίου 
του 2000, ο Γιάννης Ραγκούσης βίωσε στο νησί 
του, όπως και όλοι οι Παριανοί, την τραγωδία 
του «Σαμίνα Εξπρές» που προσέκρουσε στις 
Πόρτες και βυθίστηκε παρασύροντας δεκάδες 
αθώες ψυχές στον χαμό. «Κάπου εκεί τρύπω-
σε στο μυαλό μου η ιδέα να ξαναμπλέξω με τα 
κοινά, από άλλο πόστο αυτή τη φορά». Δύο 
μόλις χρόνια αργότερα, το 2002, με τη σημαία 
του ΠΑΣΟΚ εκλέγεται δήμαρχος Πάρου με 
ποσοστό 54,7% και επανεκλέγεται για δεύτερη 
τετραετία το 2006 με το εντυπωσιακό 67,7%- 
δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό του ΠΑΣΟΚ 
πανελλαδικά. Τον ψήφισαν ακόμη και «δεξιοί» 
και αριστεροί, αναγνωρίζοντας το έργο του.

Από ΤΑ ΝΕΑ, Σάββατο 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 
2008 ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΒΟΥΛΑ ΚΕΧΑΓΙΑ 

Είμαι πολύ ενοχλημένος και βαθύτατα πο-
λιτικά θιγμένος. Δεν είμαι εξουσιοδοτημένος 
από όλους αυτούς που μετείχαν στην παράτα-
ξη μας “Ενότητα για το μέλλον” αλλά πιστεύω 
ότι θα τους εκφράσω όλους μ αυτό που θα γρά-

ψω. Όλοι εμείς που μετείχαμε στην παράταξη 
αφήσαμε στην άκρη τα κομματικά μας πιστεύω. 
Γι αυτό και πετύχαμε τόσο μεγάλη κοινωνική 
και πολιτική συναίνεση, λαμβάνοντας με τρεις 
παρατάξεις μετέχουσες, 55% και με δυο, 68%. 
Πρωτόγνωρα ποσοστά για τα πολιτικά δεδομέ-
να της Πάρου. Δεν πήραμε, και το επιδιώξαμε 
αυτό, κανένα πολιτικό χρίσμα, και δεν σηκώσα-
με καμία κομματική σημαία. Προσωπικά δεν 
γνώριζα και δεν με ενδιέφερε η κομματική το-
ποθέτηση κανενός. Γιατί πραγματικά πιστεύω, 
ότι κανείς και καμία ιδέα πολιτική, δεν περισ-
σεύει για την πρόοδο της Πάρου. 

Ζητώ από τον κ. Γ. Ραγκούση την επιβεβαί-
ωση των όσων γράφω, και την αποκατάσταση 
της αλήθειας στην συγκεκριμένη παράγραφο 
της συνέντευξης του, στην εφημερίδα ΤΑ 
ΝΕΑ του Σαββάτου.

Γιώργος Καρατζάς, δημοτικός σύμβου-
λος, και μέλος της παράταξης “Ενότητα για 
το μέλλον”.  

Ανοιχτή συγκέντρωση στον Αρχίλοχο 
για το κτιριακό στα σχολεία

Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων

Ευχαριστήριο

Προς:
Αξιότιμον κ. Μάρκο Κωβαίο
Φυσικοθεραπευτή

Το Δ.Σ. του Αθλητικού Ομίλου Πάρου, αισθάνεται 
την υποχρέωση να  ευχαριστήσει θερμώς τον φίλο του 
Συλλόγου μας, κ. Κωβαίο Μάρκο, για τις υπηρεσίες 
του στους αθλητές της ομάδας μας όλα αυτά τα χρόνια 
αφιλοκερδώς. Τέτοιες ενέργειες και προσπάθειες μας 
εμψυχώνουν στην δύσκολη προσπάθεια που κάνουμε 
και είναι πραγματικά προς μίμηση. 

Και πάλι σας ευχαριστούμε πολύ
Εκ μέρους του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος
Ηλίας Κουντρομιχάλης

 Ο Γενικός Γραμματέας
Πρωτ. Στυλιανός Νικ. Μπιζάς

Θα μείνει στις καρδιές μας
Το προσωπικό του Οίκου Ευγηρίας Ποιμαντικής 

Μερίμνης Μερίμνης «Παναγία Εκατονταπυλιανή» 
αισθάνεται την ανάγκη να εκφράσει δημόσια και ει-
λικρινά την βαθύτατη θλίψη και συγκίνησή που του 
προκάλεσε η κοίμηση του Μακαριστού Μητροπο-
λίτη κυρού Αμβροσίου Β΄, όχι μόνο διότι έφυγε ένας 
άνθρωπος που είχε ευεργετήσει το Γηροκομείο, τους 
φιλοξενούμενους και τους εργαζόμενους, αλλά και 
γιατί η Ιερά Μητρόπολη Παροναξίας έχασε έναν ποι-
μενάρχη, έναν πνευματικό πατέρα, που η προσωπικό-
τητά του ακτινοβολούσε και ο λόγος και το έργο του 
άφησαν ανεξίτηλα σημάδια στις καρδιές όλων. 

«Προσευχόμαστε ο Κύριος της ζωής και νικητής 
του θανάτου Ιησούς Χριστός να κατατάξει την μακαρί-
αν ψυχήν του αγαπημένου μας πατέρα Αμβροσίου Β΄ 
εν σκηναίς δικαίων και αγίων.»

Ο διευθυντής του Γηροκομείου 
             Γεώργιος Μελανίτης

ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ 
ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ  ΠΑΡΟΥ
Πρός τόν εὐσεβῆ λαό,
 Διά τοῦ παρόντος, ἡ Διοικοῦσα Ἐπιτροπή τοῦ 

Ι. Προσκυνήματος Παναγίας Ἑκατονταπυλιανῆς, 
ἐπιθυμεῖ νά ἐκφράσει τίς θερμές της εὐχαριστίες πρός 
ὅλους ὅσους τίμησαν μέ τήν παρουσία τους στίς τε-
λετές τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τοῦ μακαριστοῦ Μη-
τροπολίτου Παροναξίας κυροῦ Ἀμβροσίου τοῦ Β΄.

Εἶναι γνωστή ἡ ἀγάπη ποῦ ἔτρεφε ὁ εὐσεβής 
λαός τῶν νησιῶν μας, πρός  τό πρόσωπο 
τοῦ Σεβασμιωτάτου καί μέ πόσο σεβασμό 
ἀναφερόσασταν ὅλοι ὅταν μιλούσατε γιά ἐκεῖνον 
ποῦ ἀγαποῦσε ὅλο τό ποίμνιό του καί τόν καθέ-
να μᾶς ξεχωριστά. Εὐχόμαστε ἡ ἀνάμνησή του 
νά παραμείνει ζωηρή στίς καρδιές μας καί μαζί 
μέ τήν εὐχή του νά ἀποτελοῦν ἀναμμένο φάρο 
καί ὁδοδείκτη γιά τήν πορεία τῆς ζωῆς μας.

Για την Διοικοῦσα Ἐπιτροπή
Ὁ Ἀντιπρόεδρος
Πρωτοπρ. Σπυρίδων Φωκιανός

Ευχαριστήριο

Ευχαριστούμε όλους εσάς που με οποι-
ονδήποτε τρόπο μας συμπαρασταθήκατε 
στο χαμό του συζύγου πατέρα και αδελφού.

ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΔΡΑΚΑΤΟΥ

Θερμά ευχαριστούμε τη Β' παθολογική 
κλινική του Γενικού Κρατικού Νοσ. Νίκαι-
ας, το νοσηλευτικό και Ιατρικό προσωπικό 
και ιδιαίτερα την καθηγήτρια κ. Μ. Μιναδά-
κη και τον ιατρό κ. Θ. Γόγαλη για την αμέρι-
στη φροντίδα τους.

Επίσης ευχαριστούμε  τους ιερείς του Ι. 
Ναού Παναγίας Θεοτόκου Σισσιωτίσσης 
Αργοστολίου Κεφαλληνίας τον Παπά Φώτη 
Καβαλλιεράτοκαι τη χορωδία του κ. Αγαθάγ-
γελου Γεωργακάτου.

Η σύζυγος Άννα, τα παιδιά Πέτρος, Δημή-
τρης, Αλέξανδρος - Ιωάννης, τα αδέλφια. 

Η Φωνή των αναγνωστών
Ζητώ την αλήθεια από τον κ. Γ. Ραγκούση

Από τις 8 έως τις 26 Απριλίου υποβάλλονται 
στις Διευθύνσεις ή στα γραφεία Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, οι αιτήσεις για συμμετοχή στις εξε-
τάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσο-
μάθειας περιόδου Νοεμβρίου 2008, σύμφωνα με 
ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας. 

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στις 8 και 9 Νοεμ-
βρίου και 15 – 16 του ιδίου μήνα για τα επίπεδα 
Α(Α1 «στοιχειώδης γνώση»), και Α2 «βασική 
γνώση» σε ένα ενιαίο διαβαθμισμένο τεστ), Β1 
(«μέτρια γνώση»), Β2 («καλή γνώση») και Γ1 
(«πολύ καλή γνώση») στις γλώσσες Αγγλική, 
Γαλλική, Γερμανική και Ιταλική και για το επίπεδο 
Β2 «καλή γνώση» στην Ισπανική γλώσσα.

Για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις οι υποψή-
φιοι πρέπει να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή μέσω 
κηδεμόνα τους ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο 
ή με εκπρόσωπο: α) εκπαιδευτικού φορέα, β) κέ-

ντρο ξένων γλωσσών τα εξής:
1. Μία φωτογραφία μικρού μεγέθους
2. Ένα παράβολο του δημοσίου από οποιαδή-

ποτε εφορία, Κ.Α.Ε. 3741:40 ευρώ για το επίπε-
δο Α, 50 ευρώ για το επίπεδο β1, 60 ευρώ για το 
επίπεδο Β2 και 70 ευρώ για το επίπεδο Γ1.

3. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας 
ή διαβατηρίου ή άλλο νόμιμο αποδεικτικό ταυτο-
προσωπείας.

4. Ειδικό έντυπο αίτησης, που διατίθεται από 
την επιτροπή συγκέντρωσης δικαιολογητικών 
στις κατά τόπους Διευθύνσεις ή γραφεία Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερό-
μενοι μπορούν να απευθύνονται στο 5ο γραφείο 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων στο 
τηλέφωνο 22840-28309 και 24419 (κ. Ελένη 
Καραδημητράκη).

Αιτήσεις για συμμετοχή στις εξετάσεις Γλωσσομάθειας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΕΠΘ

Η νησιωτικότητα απα-
σχόλησε τη συνεδρίαση της 
Επιτροπής Αναθεώρησης του 
Συντάγματος όσον αφορά το 
άρθρο 101 και την κατοχύρω-
σή της. 

Στη συνεδρίαση τοποθετή-
θηκε ο Βουλευτής Κυκλάδων Ιωάννης Βρού-
τσης, ο οποίος μεταξύ άλλων, τόνισε:  «Τοπο-
θετούμαι, σήμερα, ενώπιον της επιτροπής σας 
για ένα θέμα ιδιαίτερα σημαντικό που αφορά  
το νησιωτικό χώρο της  πατρίδας μας. Επιθυ-
μία μου αποτελεί, αφενός μεν, να δυναμώσω τη 
φωνή όλων όσων προηγήθηκαν έχοντας την 
ίδια άποψη και θέση με εμένα, αφετέρου δε, να 
τεκμηριώσω την πρόταση την οποία κατέθεσα 
την 11η Μαρτίου 2008 που αφορά στη Συ-
νταγματική κατοχύρωση της Νησιωτικότητας. 

»Για  εμένα προσωπικά, όπως και για το νέο 
συνάδελφο Βουλευτή του Ν. Χίου, κ. Κοσμί-
δη Ιωάννη, οι κοινές μας αυτές ενέργειες δεν 
αποτελούν προσπάθειες υπέρβασης των ήδη 
καταγεγραμμένων  προσπαθειών άλλων συνα-
δέλφων  βουλευτών και φορέων, αλλά προσπά-
θειες για τη δίκαιη, με συγκεκριμένη διάταξη, 
κατοχύρωση της Νησιωτικότητας στο Σύνταγ-

μά μας.
»Και όμως, σε ένα τόσο κρίσιμο θέμα, η Αξι-

ωματική Αντιπολίτευση, για άλλη μία φορά, 
απέχει από τη σχετική διαδικασία αναθεώρησης 
του Συντάγματος και απλά τοποθετείται μέσω 
βουλευτών της, οι οποίοι επικαλούνται το υπο-
κριτικό επιχείρημα της ερμηνευτικής διάταξης, 
που ήδη περιλαμβάνεται στο άρθρο  101 του 
Συντάγματος, θεωρώντας δευτερεύουσας ση-
μασίας και όχι αναγκαία την προσπάθεια για τη 
Συνταγματική κατοχύρωση της Νησιωτικότη-
τας ως κύριο, πλέον, άρθρο στο Σύνταγμά μας.

»Αξιότιμοι κύριοι συνάδελφοι, θέλω να 
επισημάνω, πως από τη στιγμή που η Νησι-
ωτικότητα θα κατοχυρωθεί Συνταγματικά, 
αποτελώντας κύριο άρθρο του Συντάγματος, 
η εφαρμογή της θα αποτελεί υποχρέωση του 
κράτους. Αντιθέτως ως ερμηνευτική διάταξη 
αποτελεί απλά μέριμνα του κράτους». 

Ο κ. Βρούτσης ευχαρίστησε όλους τους θε-
σμικούς εκπροσώπους της Αυτοδιοίκησης των 
νησιών του νομού Κυκλάδων, που με ομόφω-
νες αποφάσεις των οργάνων τους, προτρέπουν 
όλους τους Βουλευτές και όλα τα κόμματα να 
συμμετέχουν ενεργά στην επίτευξη του κοινού 
αυτού στόχου.  

Αναθεώρηση του 101 για να είναι η 
εφαρμογή, υποχρέωση και όχι μέριμνα

 Ομιλία Βρούτση στη Βουλή για τη Νησιωτικότητα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Από το Ι.Ε.Κ. Νάξου, παράρτημα Πάρου, 

εκδόθηκε ανακοίνωση στην οποία αναφέρεται:
«Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται 

να φοιτήσουν στο ΙΕΚ Πάρου κατά το 
προσεχές εξάμηνο (Σεπτέμβριος 2008) να 
εκδηλώσουν ενδιαφέρον πρωινές ώρες στο 
5ο Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
(τηλ. 22840- 24419 και 28309) ή απο-
γευματινές ώρες στο Γυμνάσιο Πάρου στο 
χώρο της Βιβλιοθήκης».



12 Τετάρτη 9 Απριλίου ‘08

λάθη και παρα-λήψεις

Καθαρίστηκαν από συνεργείο του Δήμου, κατόπιν εντολής της αντιδημάρχου, Μαρουσώς 
Φραγκούλη, τόσο η παραλία της Παροικιάς όσο και το ποταμάκι που περνάει δίπλα από 
το ΝΟΠ και καταλήγει στη θάλασσα. Όπως και με τις πλάκες στις Λεύκες, που είχαν αρ-
χίσει να …ξηλώνονται και αποκαταστάθηκαν, έτσι και τώρα, έγινε άμεσα ο καθαρισμός 

της …εικόνας του νησιού. Ο Δήμος αποδεικνύει ότι έχει γρήγορα αντανακλαστικά!

Χάσκει ακόμη η χωματερή κοντά στις εγκαταστάσεις του Βιολογικού καθαρισμού, η 
οποία υποτίθεται πως έχει …κλείσει. Πότε θα γίνει αποκατάσταση του τοπίου;

Με το φακό της Φωνής

Σε 55 σημεία βρίσκονται τα καλαίσθητα σταντ της εικόνας, από τα οποία διανέμεται 
η  “Φωνή της Πάρου”  κάθε Τετάρτη δωρεάν. 

Μόνο ως παιδική χαρά δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ο χώρος στη Νάουσα όπου 
καθημερινά παίζουν μικρά ή και μεγαλύτερα παιδιά.

Σκουριασμένες οι κούνιες, όσες έχουν απομείνει, ενώ και τα υπόλοιπα παιχνίδια έχουν 
τα προβλήματά τους, με αποτέλεσμα να εγκυμονούν κινδύνους για τα παιδιά. Κάποιος 

θα πρέπει να μεριμνήσει για την αντικατάσταση ή την επισκευή τους.


