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Έτος Ίδρυσης 1945

Ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής προτάσεων επί του Χωροταξικού της Πάρου

Μέσα στο γενικότερο αλα-
λούμ που επικρατεί στην Πα-
ροικιά με τις αναβολές και το 
Σχέδιο της πόλης που είναι προς 
το παρόν σε «αφασία», ήρθε να 
προστεθεί και η απάντηση από 
το ΥΕΝΑΝΠ,  που ανάβει μεν 

το «πράσινο φως», περιπλέκει 
ωστόσο ακόμη περισσότερο τα 
πράγματα, σε πρώτη φάση. Σε 
δεύτερη φάση όμως, εάν αξιοποι-
ηθεί η απάντηση Καμμένου προς 
το βουλευτή κ. Ρήγα, δεν απο-
κλείεται και να τα ξεμπλέξει.

Και αυτό,  γιατί και στην πο-
λεοδομία προβληματίζονται μεν, 
αλλά παράλληλα φέρονται διατε-
θειμένοι να το ψάξουν, μόλις υπο-
βληθεί το πρώτο αίτημα για άδεια 
ανέγερσης οικοδομής εντός του 
οικισμού της Παροικιάς.

Πιο συγκεκριμένα, η απάντη-
ση είναι από τον Υφυπουργό Π. 
Καμμένο προς το βουλευτή του 
Νομού Κυκλάδων, κ. Π. Ρήγα 
και αφορά στην ανοικοδόμηση 
της πόλης. 

Προβληματισμός στην Πολεοδομία

Ανάπτυξη χωρίς …απώλειες ζητούν φορείς και ιδιώτες

Προσοχή στο περιβάλλον
Επιθυμία κάθε υγιώς σκεπτόμενου Ναου-

σαίου, κάθε Παριανού είναι, ο «Νηρέας» να 
πετύχει στο δύσκολο έργο που έχει αναλά-
βει, για την αξιοποίηση του χώρου στον Αη 
Γιάννη «Δέτη».

Αυτό δεν πρέπει να είναι μόνο επιθυμία 
και επιδίωξη των ανθρώπων του «Νηρέα», 
αλλά όλων εκείνων, που με απόλυτη ειλικρί-
νεια θέλουν το καλό του τόπου.

Μία πιθανή αποτυχία θα σήμαινε την 
αρχή μιας πορείας απαξίωσης του συγκε-
κριμένου τουριστικού προορισμού, που 
έχει λειτουργήσει τα τελευταία χρόνια σαν 
«κράχτης», για τον τουρισμό του νησιού 
γενικότερα.

Η ΦΩΝΗ ΜΑ Σ

σελ. 3
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Οι περισσότεροι φορείς έχουν ήδη 
καταθέσει τις προτάσεις τους στο 
Δήμο Πάρου για το νέο Χωροταξικό 
του νησιού και σύμφωνα με τις πλη-

ροφορίες, υπάρχουν πολλές ενστάσεις 
σε πολλά σημεία της μελέτης, η οποία 
σε γενικές γραμμές, κρίνεται εκτός 
πραγματικότητας Πάρου. 

Στην τελική επεξεργασία είναι και 
οι προτάσεις των Πολιτικών Μηχα-
νικών και Αρχιτεκτόνων, οι οποίοι 
επίσης διαφωνούν με αρκετά σημεία 
της μελέτης, στα οποία αναφέρο-
νται αναλυτικά και τεκμηριωμένα. 

Οι προτάσεις τους αναμένεται 
να κατατεθούν εντός της επόμενης 
εβδομάδας, ενώ έως τις αρχές Μάη, 
θα πρέπει να έχουν κατατεθεί και 
οι προτάσεις όλων των φορέων και 
των ιδιωτών.

Όπως ανέφερε στη Φωνή ο Πρό-
εδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, 
Αντ. Αρκάς, το επόμενο Δημοτικό 
Συμβούλιο θα γίνει περίπου στις 10 
Μάη, εφόσον όμως έχει ολοκληρω-
θεί η διαδικασία υποβολής των προ-
τάσεων. 

Όλα δείχνουν πάντως, πως η 
βαλίτσα με το Πολεοδομικό θα 

πάει πολύ μακριά, καθώς θα πρέ-
πει να βρεθεί η χρυσή τομή και η 
Πάρος να αναπτυχθεί αλλά να μη 
χάσει το παραδοσιακό του χαρα-
κτήρα της.

σελ. 5

«Πράσινο φως» από Καμμένο για ξεμπλοκάρισμα των αδειών οικοδομής εντός Παροικιάς

σελ. 5

Η «Φωνή της Πάρου» 
δεν θα κυκλοφορήσει 
την επόμενη Τετάρτη 

30 Απριλίου 
λόγω των αργιών του Πάσχα. 

Θα είμαστε ξανά 
κοντά σας στις 7 Μάη.
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Έτος 63ο         Νέα περίοδος        Αριθμός φύλλου 7 - 8
Έτος ίδρυσης 1945

Ιδρυτής:       Φραγκίσκος Γαϊτάνος
Ιδιοκτήτης – Εκδότης – Διευθυντής: 

Ν. Ραγκούσης – Λαουτάρης
Αρχισυντάκτρια: Μαρία Δουλγέρη
Φωτογραφία εξωφύλου: Σ. Νιφλής

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 εφημερί-
δων: Καραγιώργος Αθανάσιος (περιφερει-
ακός), Μπιζά Ελένη (Εκατονταπυλιανή), 
Ρούσσος Νικόλαος (Βίντζι), Σ/Μ Ατλάντικ, 
Σ/Μ Πρίμο, Σ/Μ Σιρόκο, Αρτοποιεία: Αλι-
πράντη, Αρτόπολις, Πρατήριο άρτου Αλι-
πράντη, Κάβα Τάσσος, Πρακτορείο ταξιδιών 
Πώλος Τουρς, εταιρείες ταχυμεταφορών Γε-
νική, ACS, Avant Travel, Wind, Μ/Μ Ζούμ, 
View cafe,  Οπωροπωλείο Αλιπράντη, Καφέ 
Δωδώνη, Καφέ Λάζος (εφορεία).
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 

Απαντήσεις για σημα-
ντικά ζητήματα που αφο-
ρούν τους αγρότες, έλαβε 
ο κ. Κόκκινος από το αρ-
μόδιο υπουργείο.

Συγκεκριμένα, σε ιδιαί-
τερα θετικό κλίμα, πραγ-
ματοποιήθηκε, την Τετάρ-
τη 16 Απριλίου 2008 το 
βράδυ, στα γραφεία του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. 
Κωνσταντίνου Σκιαδά, με τον Γενικό Γραμματέα 
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κ. Χαράλαμπο 
Κόκκινο, τους Βουλευτές Δωδεκανήσου κ. Κα-
ραμάριο, κ. Νικητιάδη και κ. Ζωίδη, το Δήμαρχο 

Νότιας Ρόδου κ. Σαββή και τους εκπροσώπους 
των αγροτών της Νότιας Ρόδου.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης αναπτύχθηκε 
ουσιαστικός διάλογος και υπήρξαν συγκεκριμέ-
νες και ξεκάθαρες απαντήσεις στα θέματα που 
τέθηκαν προς συζήτηση και δίνουν λύσεις στα 
αιτήματα των αγροτών.

Όσον αφορά τα θέματα που απασχολούν το 
ψήφισμα της Συντονιστικής Επιτροπής των εκ-
προσώπων των αγροτικών συνεταιρισμών, των 
αγροτών και των κτηνοτρόφων αποφασίστηκαν 
τα εξής:

1) Σχετικά με την καταβολή των επιδοτήσεων 
του ΟΣΔΕ, όσοι αγρότες συμπεριλαμβάνονται 
στο δείγμα ελέγχου, εισέπραξαν το 50% της επι-
δότησης που αφορά ταμειακή διευκόλυνση και 
θα εξοφληθούν μέχρι το Πάσχα. Στο Νομό Δω-

δεκανήσου εξαιρούνται (75) εβδομήντα πέντε 
δικαιούχοι που είχαν προβλήματα στην ελεγκτική 
διαδικασία και οι οποίοι θα πληρωθούν το μήνα 
Μάιο.

2) Για την καταβολή επιδότησης πατάτας καλ-
λιεργητικής περιόδου 2007, πραγματοποιούνται 
διασταυρωτικοί έλεγχοι στα αγροτεμάχια, ώστε 
να επιλεγούν αυτά της ενιαίας ενίσχυσης. Όσοι 
δεν έχουν «διπλοδηλώσεις» στρεμμάτων πατά-
τας και σιτηρών θα επιδοτηθούν εντός Ιουνίου.

3) Η χορήγηση φθηνού πετρελαίου στους 
αγρότες, θα πραγματοποιηθεί σε δύο (2) φάσεις. 
Η πρώτη τον Ιούνιο και η δεύτερη το Δεκέμβριο. 
Το σύστημα «εξορθολογίζεται» προς όφελος των 
αγροτών και η διαδικασία απλοποιείται. 

4) Για τις τιμές των φυτοφαρμάκων, λιπασμά-
των, σπόρων και ζωοτροφών, ακολουθήθηκαν οι 

αυξήσεις που πραγματοποιήθηκαν στις υπόλοιπες 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αξίζει να σημειω-
θεί ότι υπήρξε, λόγω ξηρασίας, μειωμένη παραγω-
γή δημητριακών που οδήγησε σε έλλειψη ζωοτρο-
φών και επίσης αυξημένη ζήτηση λιπασμάτων και 
αύξηση των τιμών τους.

5) Οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ θα καταβληθούν 
τη Μεγάλη Εβδομάδα.

Τέλος, εντός των προσεχών ημερών θα δοθεί 
η αποζημίωση για τα σιτηρά, ενώ το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θα ιδρύσει 
Αγροτικά Κέντρα στις πρωτεύουσες των Νομών 
με στόχο την καλύτερη ενημέρωση και εξυπηρέ-
τηση των αγροτών.

Οι εκπρόσωποι των αγροτών δήλωσαν ικα-
νοποιημένοι από το αποτέλεσμα της συνάντη-
σης και την επίλυση των αιτημάτων τους.

Επίλυση σημαντικών αιτημάτων των αγροτών
Συνάντηση Κόκκινου – Σκιαδά στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Ο  Σύνδεσμος των εν Ελλάδι Τουριστικών και 
Ταξιδιωτικών Γραφείων (ΗΑΤΤΑ) ανακοινώνει 
τη διοργάνωση στην Αθήνα (ξενοδοχείο Grand 
Bretagne) του σημαντικότερου συνεδρίου για 
την Κρουαζιέρα που έλαβε ποτέ χώρα στην Ελλά-
δα, από 24 έως 28 Ιουνίου 2008. 

Το Συνέδριο συνδιοργανώνουν ο διεθνής Ορ-
γανισμός  Seatrade - που ειδικεύεται στη διοργά-
νωση σε παγκόσμια κλίμακα των μεγαλύτερων 
εκδηλώσεων ναυτιλίας, κρουαζιέρας και θαλάσσι-
ου τουρισμού - και ο ΗΑΤΤΑ. 

Ο σκοπός αυτού του Συνεδρίου είναι να ανα-
δείξει αφ’ ενός τους λιγότερο επισκεπτόμενους ή 
και σχετικά άγνωστους θαλάσσιους προορισμούς 
της Ελλάδας, και αφ’ ετέρου τη χώρα μας ως δι-

εθνή κόμβο της Μεσογειακής κρουαζιέρας. Για 
τον σκοπό αυτό έχουν κληθεί να συμμετάσχουν 
ως ομιλητές υψηλόβαθμα στελέχη από τις κυρι-
ότερες εταιρείες της διεθνούς κρουαζιέρας, που 
ειδικεύονται στον σχεδιασμό δρομολογίων κρου-
αζιέρας και  στην αξιοποίηση προορισμών.  

Με τον τρόπο αυτό, η Ελλάδα θα προβληθεί 
διεθνώς ως ένας ανανεωμένος προορισμός κρου-
αζιέρας, δίνοντας έναυσμα για την αξιοποίηση 
περισσοτέρων λιμανιών και νησιών μας και την 
επέκταση της παρουσίας της προσοδοφόρου δρα-
στηριότητας της διεθνούς κρουαζιέρας ακόμη ευ-
ρύτερα στην Ελληνική περιφέρεια. 

Τέλος, το Συνέδριο αυτό θα αποτελέσει μονα-
δική ευκαιρία για τους εκπροσώπους Ελληνικών 

προορισμών και τοπικών φορέων να μονοπω-
λήσουν την προσοχή ολόκληρης της διεθνούς 
βιομηχανίας της κρουαζιέρας, προσφέροντας τη 
δυνατότητα ανταλλαγής χρήσιμων απόψεων και 
χρηστικών πληροφοριών ως μια αφετηρία για 
την σύναψη μελλοντικών σχέσεων με τις εταιρείες 
κρουαζιέρας.

Κύριος χορηγός της διοργάνωσης είναι το 
Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης – ΕΟΤ.

Το Συνέδριο γίνεται με την συνεργασία της 
CTM Hellas.

Οι διοργανωτές θα έρθουν σε επαφή με τις 
Νομαρχίες και τους Δήμους, κυρίως των νησιών, 
τους εκπροσώπους των οποίων θα προσκαλέσουν 
στο Συνέδριο, όπως και όλων των άλλων φορέων.

Για να γίνουν γνωστοί, οι άγνωστοι προορισμοί
Συνέδριο του ΗΑΤΤΑ τον Ιούνιο στην Αθήνα 

Πραγματοποιήθηκε από 9/4-13/4/2008 εκ-
παιδευτική εκδρομή της Γ΄ τάξης του Γυμνασίου 
Νάουσας στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαί-
δευσης Γρεβενών «Θ.Ζιάκας». 

Η αποστολή περιελάμβανε 32 μαθητές-μαθή-
τριες και τους εκπαιδευτικούς  Ηρακλή Χατζό-
πουλο, Διευθυντή, Κόττη Λεονάρδο και Ιωσηφί-
δου Ελευθερία.           

Η αποστολή διανυκτέρευσε την 1η  μέρα στο 
Βόλο, όπου πραγματοποιήθηκε και επίσκεψη στο 
εργοστάσιο αναψυκτικών ΕΨΑ.   Έγινε ξενάγηση 
στον εκθεσιακό χώρο για την ιστορία και εξέλιξη 
της εταιρίας καθώς και  στους χώρους παραγωγής 

του εργοστασίου και ενημέρωση για το προσωπι-
κό που εργάζεται και τις ειδικότητές του από το 
Διευθυντή προσωπικού.                             

Στις 10/4/2008 περνώντας από Καλαμπά-
κα-Μετέωρα  αφιχθήκαμε στο ΚΠΕ  Γρεβενών 
«Θ.Ζιάκας». Πρόκειται για ένα ένα νέο Κ.Π.Ε. 
με μόλις ένα χρόνο ζωής που βρίσκεται κοντά στο 
χωριό Ζιάκας, 15 χιλιόμετρα από τα Γρεβενά σε 
υψόμετρο 900μ. του όρους Ορλιάκας. Έγινε πα-
ρουσίαση του προγράμματος και χωρισμός των 
μαθητών σε ομάδες εργασίας. Το πρόγραμμα του 
Κ.Π.Ε. είχε θέμα  «ΒΕΝΕΤΙΚΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ-
ΓΕΦΥΡΙΑ ΤΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ-ΤΟ ΟΙΚΟΣΥ-

ΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ» και οι θεματικοί του 
άξονες ήταν:         

α) Το φυσικό περιβάλλον και το οικοσύστημα 
του ορεινού όγκου  των Γρεβενών,  

β) Οι ανθρώπινες επεμβάσεις στο φυσικό αυτό 
οικοσύστημα- η ανάγκη δημιουργίας των πετρό-
κτιστων γεφυριών.  

Στις 11/4/08 έγιναν επισκέψεις στα σημα-
ντικότερα γεφύρια της περιοχής όπως αυτό του 
Αζίζ -αγά  και της Πορτίτσας σε καταπληκτικές 
τοποθεσίες και μετά ακολούθησε πεζοπορία σε 
μονοπάτια.   Το απόγευμα έγινε επίσκεψη στην 
πόλη των Γρεβενών καθώς και σε καταστήματα με 
παραδοσιακά προϊόντα, στα οποία κυριαρχούν σε 
πολλές μορφές και ποικιλίες τα μανιτάρια. Δίκαια 
στα Γρεβενά έχει δοθεί η ονομασία «Πόλη των 
Μανιταριών».  Η διαμονή στο ΚΠΕ Γρεβενών 
πραγματοποιήθηκε σε παραδοσιακούς ξενώνες 
στο χωριό Κοσμάτι. 

Το Σάββατο 12/4/08 έγινε επίσκεψη στο Πα-
λαιοντολογικό Μουσείο που βρίσκεται στο χω-
ριό Μηλιά 15 χλμ από τα Γρεβενά και στο οποίο 
εκτίθενται οι μοναδικοί για το μέγεθός τους χαυ-
λιόδοντες στην Ευρώπη, μήκους 5,5μ. Την ίδια 
μέρα και κατά την κάθοδο από τα Γρεβενά έγινε 
διανυκτέρευση  στην περιοχή της Λίμνης Πλα-
στήρα στα Καλύβια Πεζούλας.  Μεγάλη εντύπω-
ση προκάλεσε το μέγεθος της λίμνης καθώς και 
το φράγμα  μέσα στο καταπληκτικό τοπίο που τα 
περιβάλλει. 

Στις 13/4/08 συνεχίζοντας την κάθοδο, οι 
μαθητές και οι εκπαιδευτικοί επισκέφθηκαν 
την πόλη των Τρικάλων. Το βράδυ της ίδιας μέ-
ρας επέστρεψαν στην Πάρο κουβαλώντας νέες  
εμπειρίες.  

   Εργασίες για το περιβάλλον
Το Γυμνάσιο Νάουσας στην πόλη των Μανιταριών



Οι επιφυλάξεις που είχαμε εκφράσει σε προηγού-
μενο φύλλο της «Φωνής», πριν από την απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου, για το συγκεκριμένο 
θέμα, ουσιαστικά επεσήμαιναν αυτούς τους κινδύ-
νους. Η απόφαση τώρα πλέον υπάρχει και οφείλουμε 
όλοι να βοηθήσουμε για τη σωστή εφαρμογή της. 

Το βάρος φυσικά πέφτει πρώτα και κύρια στους 
ανθρώπους του συλλόγου της Νάουσας. 

Επανερχόμαστε στο θέμα αυτό, με αφορμή το 
ατυχές περιστατικό, που οδήγησε στο αυτόφωρο 
στη Σύρο τρεις ανθρώπους, γιατί δεν τηρήθηκαν οι 
νόμιμες διαδικασίες για τα έργα που είχαν σχεδιαστεί 
για το αναψυκτήριο.

Ειπώθηκαν πολλά από διάφορες κατευθύνσεις, 
που δυναμιτίζουν την επίτευξη του στόχου. Το σοβα-
ρότερο πρόβλημα στην προκειμένη περίπτωση είναι 
ότι κάποιοι νόμισαν πως βρήκαν μια καλή ευκαιρία 
για να εντάξουν και το θέμα αυτό στην πολιτική 
αντιπαράθεση, χωρίς να υπολογίζουν τις συνέπειες 
για το σύλλογο και για το έργο που έχει αναλάβει.

Επί της ουσίας εμείς θέλουμε να επισημάνουμε τα 
εξής: 

-Το «πάθημα» αυτό  ας γίνει ένα καλό μάθημα 
για όλους όσοι ασχολούνται με αυτό το έργο. Βια-
στικές κινήσεις εκτός πλαισίου νομιμότητας, μόνο 
προβλήματα και καθυστερήσεις θα επιφέρουν και ο 
χρόνος είναι πολύ λίγος.

-Η προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να είναι 
στην σκέψη αυτών που σχεδιάζουν τα έργα, γιατί 
ο σύλλογος πρέπει να παραμείνει θεματοφύλακας, 
όλων αυτών.

-Ο σύλλογος πρέπει να περιφρουρήσει το δύσκο-
λο αυτό έργο που έχει αναλάβει από την προσπάθεια 
που γίνεται να το εκμεταλλευτούν κάποιοι πολιτικά, 
γιατί σίγουρα οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές.

Η «Φωνή» είναι στη διάθεση των ανθρώπων 
του συλλόγου ώστε να πετύχουν το στόχο της σω-
στής αξιοποίησης του χώρου, στην περιοχή Αη Γιάν-
νης «Δέτης».  

Λαουτάρης

3
Συνέχεια από την 1η σελ.

Μία ιδιαίτερα σημαντική πρω-
τοβουλία ανέλαβε ο Πολιτιστικός 
Σύλλογος «Αρχίλοχος» που αφο-
ρά όλους μας. Πραγματοποίησε την 
περασμένη Τετάρτη, στην αίθουσά 
του, σεμινάριο πρώτων βοηθειών. 

Ο διευθυντής Γενικής Ιατρικής 
του Κέντρου Υγείας Πάρου –Αντι-
πάρου, κ. Τζανίδης και οι γενικοί 
γιατροί κ.κ. Παπαδάκης και Σκούρ-
της, ενημέρωσαν τον κόσμο για το 
πώς θα μπορέσουν να βοηθήσουν σε 
απειλητικές για τη ζωή καταστάσεις. 
Αναφέρθηκαν και στα συμπτώματα 
και τις πρώτες βοήθειες για λιποθυ-
μία, αιμορραγίες, χτυπήματα, κρί-
σεις άσθματος ή επιληπτικές, δηλη-
τηρίαση, εγκαύματα, πνιγμό. 

Κυρίως όμως εστίασαν στην ανα-
κοπή της καρδιάς και έδειξαν τους 
βασικούς τρόπους αναζωογόνησης 
χρησιμοποιώντας μία κούκλα. 

Στόχος όμως των γιατρών, είναι 
να εκπαιδευτούν άτομα σε όλη την 
Πάρο ώστε να σώζονται ζωές. Ήδη, 
έχουν καλέσει εκπαιδευτές γι  ́αυτό 
το σκοπό και ευελπιστούν να υπάρ-
ξει ανταπόκριση, ώστε η Πάρος να 
έχει τους δικούς της εκπαιδευτές και 
διασώστες. 

Όταν γίνει μια ανακοπή, τόνισε ο 
κ. Τζανίδης, έχουμε χρόνο μόνο τρία 

– τέσσερα λεπτά. Μέσα στα τρία λε-
πτά ή θα του κάνουμε μαλάξεις και 
αναπνοές ή ο άνθρωπος απεβίωσε. 
Όσο καλό Κέντρο Υγείας να έχου-
με και νοσοκομείο, άμα συμβεί 
περιστατικό για παράδειγμα στη 
Νάουσα και δεν υπάρχει άνθρωπος 
μέσα στα τρία λεπτά να του δώσει 
αποτελεσματικές πρώτες βοήθειες 
και να του κάνει και απινίδωση, ο 
άνθρωπος θα  ….χαθεί.

Εκπαίδευση εκπαιδευτών 
Ό κ. Τζανίδης ανέφερε στη 

«ΦΩΝΗ» ότι, «μέσα στο Κέντρο 
Υγείας υπάρχουν έξι αυτόματοι 
απινιδωτές. Αυτά είναι μηχανάκια 
που δεν τα χρησιμοποιεί γιατρός. 
Τα χρησιμοποιεί ο κόσμος. Μιλάνε 
ελληνικά. Δηλαδή μόλις ανοίξει το 
καπάκι λένε: «Βάλε τα μπλαστρά-
κια στο θώρακα, να γίνει αναζωο-
γόνηση, χρειάζεται απινίδωση, πάτα 
το κουμπί». Αυτά λοιπόν, τα έχουμε 

πολλά χρόνια μέσα στις αποθήκες 
του Κ.Υ. γιατί δεν υπάρχουν διασώ-
στες, μη γιατροί, να τα χρησιμοποι-
ούν. 

»Ο σκοπός είναι, τα μηχανήμα-
τα αυτά να είναι κάπου έξω σε έναν 
κοινόχρηστο φυλασσόμενο χώρο. 
Προηγουμένως όμως, θα πρέπει 
να έχουν εκπαιδευτεί κάποια άτομα 
(50 – 100) από το Ευρωπαϊκό Συμ-
βούλιο Αναζωογόνησης, του οποίου 
το δίπλωμα αναγνωρίζεται και από 
το υπουργείο Υγείας. Με αυτό το 
δίπλωμα, ο οποιοσδήποτε που δεν 
είναι γιατρός, μπορεί να χρησιμοποι-
ήσει τον αυτόματο απινιδωτή». 

Όπως είπε ο κ. Τζανίδης, στό-
χος είναι να εκπαιδευτούν τουλά-
χιστον 1000 άτομα στην Πάρο, 
τα οποία θα είναι διασκορπισμένα 
σε όλο το νησί. 

Δηλαδή, θα επιλεγούν άτομα, κυ-
ρίως νέα, από όλες τις περιοχές του 
νησιού και θα εκπαιδευτούν. Και 

αυτό γιατί δεν γίνεται να έρχονται 
20- 30 φορές εκπαιδευτές από την 
Αθήνα και να πληρώνονται. Πρέπει 
να υπάρξει αυτονομία. Να εκπαιδευ-
τούν περίπου 30 άτομα ως εκπαιδευ-
τές και στη συνέχεια αυτά να εκπαι-
δεύσουν άλλα άτομα, ως διασώστες, 
ακόμη και όλο τον πληθυσμό του 
νησιού. Στη συνέχεια, ο στόχος εί-
ναι, κάθε περιοχή, αφού θα έχει τους 
διασώστες της, να αποκτήσει και το 
δικό της απινιδωτή.

Έτσι, σύμφωνα με τον κ. Τζανίδη, 
έρχονται στην Πάρο το τριήμερο 
του Αγίου Πνεύματος οι εκπαιδευτές 
για την εκπαίδευση των πρώτων εκ-
παιδευτών. Είναι 10 άτομα, τα οποία 
θα πρέπει να φιλοξενηθούν. Ζητού-
νται λοιπόν πέντε δίκλινα δωμάτια 
και οι ξενοδόχοι που θα κάνουν την 
προσφορά, θα έχουν δωρεάν εκπαί-
δευση του προσωπικού τους. Γιατί 
μόνο με τον αυτόματο απινιδωτή 
επανέρχεται η καρδιά.

Στόχος των γιατρών του Κ.Υ. Πάρου

Να αποκτήσουμε εκπαιδευτές 
και διασώστες για πρώτες βοήθειες

Μεγάλη Τετάρτη 23 Απριλίου ‘08
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Γραφικό και όμορφο χωριό οι Λεύκες, 
αλλά δεν λείπουν τα προβλήματα. Απλά, κα-
θημερινά, ουσιώδη. Οι κάτοικοι νοιώθουν 
ότι δεν εισακούονται. Βλέπουν το χωριό 
τους, να φθίνει σιγά-σιγά. 

Εγκαταλελειμμένο το παραδοσιακό κα-
φενείο, τα παλιά πλυσταριά, η μαρμάρινη 
γούρνα που πότιζαν οι παλιοί τα ζώα τους, 
όλα α  φημένα στην τύχη τους. Δεν αξιοποι-
ούνται, δεν αναδεικνύονται. Και δεν είναι 
μόνο αυτό. Δεν γίνεται κανένα έργο, μικρό 
ή μεγάλο στην περιοχή για να την ανεβάσει 
ακόμη περισσότερο. Γιατί …ανεβασμένες οι 
Λεύκες είναι από μόνες τους. 

Ο κ. Βασίλης Παντελαίος, μέλος του 
Τοπικού Συμβουλίου, μιλάει με παράπονο. 
«Εδώ μας έχει μείνει μόνο το όνομα «πα-
ραδοσιακό», αλλά οτιδήποτε παραδοσιακό 
δεν το τηρούμε. Επισημαίνουμε τα προ-
βλήματα, αλλά η απάντηση είναι «θα…». 
Έχουμε δυο – τρεις ανθρώπους από τις Λεύ-
κες, μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά 
δεν βοηθούν».

Πήγαμε κατ΄ αρχάς στο γήπεδο, στην 
περιοχή Απάτι. Είναι ένα διαμορφωμένο 
χωράφι και τίποτα άλλο. Έχουν περάσει 20 
χρόνια από τότε, που το χωράφι αυτό, πήρε 
κατά κάποιο τρόπο, τη μορφή γηπέδου και 
έως σήμερα είναι στην ίδια κατάσταση. 
Όπως αναφέρει ο κ. Παντελαίος, ο τέως Δή-
μαρχος είχε δεσμευτεί πως θα γινόταν 5χ5. 
Μια υπόσχεση που δεν πραγματοποιήθηκε 
ποτέ. Έτσι, τα παιδιά του χωριού αναγκάζο-
νται να πηγαίνουν σε ιδιωτικά γήπεδα και 
να πληρώνουν 7 ευρώ το άτομο ή να πηγαί-
νουν σε άλλα χωριά…

Ελλιπές είναι και το γηπεδάκι του Μπά-
σκετ μέσα στις Λεύκες. Παίζουν τα παιδιά, 
δεν υπάρχουν όμως ούτε αποδυτήρια, ούτε 
τουαλέτες. 

Μάλιστα, σε ότι αφορά στις τουαλέτες, 
ο κ. Παντελαίος επισημαίνει, ότι στη δεκαε-
τία του ΄60 υπήρχαν 10 κοινόχρηστες μέσα 
στο χωριό, το οποίο τους καλοκαιρινούς μή-
νες έχει πολλούς επισκέπτες και σήμερα δεν 
υπάρχει ούτε μία. 

Ανηφορήσαμε στο δασάκι. Μικροπροβλή-
ματα και εκεί που εύκολα μπορούν να ξεπε-
ραστούν, χωρίς κόπο και κόστος, όμως…

Κλαδεύτηκαν τα πεύκα, κόπηκαν τα ξερά 
κλαδιά. Σωστή κίνηση. Παραμένουν όμως 
μέσα στο δασάκι γιατί κανείς δεν ενδιαφέρ-

θηκε να τα απομακρύνει. Το δάσος αυτό 
πέρσι είχε πάρει φωτιά, δεν λειτούργησε 
κανένας κρουνός που βρίσκεται μέσα στο 
δάσος για αυτό το λόγο. Και δεν λειτουρ-
γούν έως και σήμερα, παρά την περσινή 
φωτιά. Το Τοπικό Συμβούλιο, απευθύνθηκε 
στο Επαρχείο, το οποίο απάντησε πως είναι 
θέμα ΔΕΥΑΠ. Η υπηρεσία ύδρευσης με τη 
σειρά της, τους είπε πως είναι θέμα Επαρ-
χείου. Από τον Άννα στον Καϊάφα με λίγα 
λόγια, άκρη δεν βγήκε και έρχεται καλοκαί-
ρι…Όσο για τη δεξαμενή πυρόσβεσης, που 
έγινε πριν από περίπου 10 χρόνια, δεν γέμι-
σε ποτέ με νερό. Παραμένει αναξιοποίητη.

Ένα βυτίο που βρίσκεται μέσα στο άλσος 
στην είσοδο των Λευκών, κοντά στην κλού-
βα με τις πέρδικες των κυνηγών, επίσης δεν 
αξιοποιείται.

Οι κάτοικοι σκέφτηκαν να βάλουν ένα 
σωλήνα με μία βάνα και με αυτό το νερό να 

ποτίζει τους κήπους και τα ζώα. Σκέφτηκαν 
ακόμη, να φυτέψουν λεύκες στην είσοδο 
του χωριού και να τις ποτίζουν από αυτό το 
νερό, αλλά μόνο υποσχέσεις πήραν από τους 
αρμόδιους φορείς.

Σύμφωνα με τον κ. Παντελαίο, το χωριό 
υδρευόταν από νερά τρεχούμενα, που κρί-
θηκαν στην πορεία ακατάλληλα «και τώρα 
τα νερά αυτά χύνονται και πηγαίνουν χαμέ-
να. Έχει λειψυδρία στις Κυκλάδες και εμείς 
αφήνουμε και χάνονται νερά». 

«Επισ ημαίνουμε τα προβλήματα, 
α λ λ ά δεν μας ακούει κανείς»

Λεύκες. Γραφικό χωριό, παραδοσιακό αλλά …αφημένο

Μεγάλη Τετάρτη 23 Απριλίου ‘08

Πάνω τα παλιά πλυσταριά και κάτω 
η γούρνα που πότιζαν τα ζώα
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Θα χαθούν στο χρόνο...
Περασμένα ναι, ξεχασμένα όχι, αφού τα 

παλιά πλυσταριά χρησιμοποιούνται ακόμη. 
Περνώντας από εκεί, είδαμε μία κυρία που 

έπλενε ρούχα. Ίσως είναι η μοναδική, όμως 
τα πλυσταριά, έτσι κι αλλιώς, έχουν πλέον 
μουσειακό χαρακτήρα και θα πρέπει να αξι-
οποιηθούν. Όπως και η πανέμορφη μαρμά-
ρινη γούρνα που βρίσκεται έξω από αυτά 
και εκεί πότιζαν οι παλιοί τα ζώα τους. 

Τη γούρνα αυτή την κρύβουν δύο κάδοι 
σκουπιδιών. Και όταν γεμίσουν οι κάδοι, 
εναποθέτονται και σ΄ αυτήν σκουπίδια…

Όμως, οι Λεύκες έχουν αποχετευτικό 
σύστημα. Ο κ. Παντελαίος αναφέρει: 
«Το πρώτο που έκανε αποχέτευση, είναι 
οι Λεύκες. Ένα έργο, επίσης μισό. Απο-
χέτευση υπάρχει, βιολογικός καθαρισμός 
δεν υπάρχει. Έτσι, τα βοθρολύματα  χύνο-
νται σε ένα ρέμα που είναι πλέον σήμερα, 
εστία μόλυνσης. Κουνούπια και βρώμα. 
Το ρέμα καταλήγει στη θάλασσα, πέρα 

από αυτό όμως, μολύνεται και ο υδροφό-
ρος ορίζοντας. 

Αγροτικοί δρόμοι; «Από τότε που έγιναν 
οι διανοίξεις, δεν έγινε καμία συντήρηση. 
Μόνο τρακτέρ μπορεί να πάει στα χωράφια. 
Έτσι όπως είναι σήμερα, με μεγάλες νεροφα-
γιές και βράχια, τρακτέρ και ερπυστριοφό-
ρο», λέει χαριτολογώντας ο κ. Παντελαίος. 

Περάσαμε και από τον περιφερειακό δρό-
μο και διαπιστώσαμε ότι ήταν γεμάτος λα-
κούβες και μάλιστα επικίνδυνες, κυρίως για 
τους επισκέπτες. 

«Αυτά είναι τα σοβαρά έργα για το χωριό. 
Απλά, καθημερινά αλλά ουσιώδη για τους 
κατοίκους», τονίζει ο κ. Παντελαίος, και 
σχολιάζει: «κάθε φορά που γίνεται προεκλο-
γική εκστρατεία, έχουμε υποσχέσεις και μετά 
τίποτα. Ο νέος δήμαρχος ακόμη δεν ήρθε 
στο χωριό μας, μόνο στην κοπή της πίτας την 
Πρωτοχρονιά γιατί τον καλέσαμε. Οι δικοί 
μας άνθρωποι επίσης. Αφού είσαστε σε αυτές 
τις θέσεις, κάντε κάτι για τον τόπο σας». 

Συνέχεια από την 1η σελ.

Συγκεκριμένα στο έγγραφο - απάντηση προς το 
βουλευτή αναφέρεται: «Σε απάντηση του αριθ., 
Πρωτ. 2072/11-3-2008 εγγράφου σας, με το οποίο 
μας διαβιβάστηκε αναφορά του βουλευτή κ. Π. Ρήγα, 
που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων, όσον αφο-
ρά στα θέματα αρμοδιότητας ΥΕΝΑΝΠ σας γνωρί-
ζουμε ότι κατόπιν της αριθμ. 3616/2007 Απόφασης 
του Ε  ́ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας 
σύμφωνα με την οποία ακυρώνεται το από 15/23-10-
2002 Προεδρικό Διάταγμα (Δ΄297), για τον οικισμό 
Παροικίας Δήμου Πάρου Ν. Κυκλάδων έχουν εφαρ-
μογή οι διατάξεις του από 11-5-1989 Προεδρικού 
Διατάγματος (ΦΕΚ Δ΄345)».

Η απάντηση από τον κ. Καμμένο προκάλεσε κύμα 
εφορίας αφού …επιτρέπει την ανέγερση οικοδομών, 
με βάση το Π.Δ. του 1989. 

Αρκετοί μάλιστα απευθύνθηκαν στην Πολεοδομία, 
μέσω μηχανικών, για να πάρουν άδειες οικοδομής, 

όμως τα πράγματα δεν ήταν 
τόσο απλά. Η Πολεοδομία δεν 
χορηγεί άδεια, ή τουλάχιστον 
υπάρχουν ενδοιασμοί γιατί 
δεν έχει δοθεί το Ο.Κ. και από 
το ΥΠΕΧΩΔΕ, που είναι το 
καθ  ́ύλην αρμόδιο υπουργείο 
για να αποφανθεί. 

Στην πολεοδομία απευθύν-
θηκε και η «Φωνή», με το ερώτημα εάν μπορεί να 
εκδοθεί άδεια για ανέγερση οικοδομής εντός της Πα-
ροικιάς μετά και το έγγραφο Καμμένου. 

Η απάντηση ήταν, πως δεν εκδίδονται ακόμη άδειες. 
Όμως, όπως είπε η υπάλληλος, δεν έχουν υποβληθεί 
σχετικά αιτήματα, ώστε να γίνουν ερωτήσεις προς τα 
αρμόδια υπουργεία για να γνωρίζουν πως θα κινηθούν. 

Δεν αποκλείεται λοιπόν, να ανοίγει ο δρόμος και 
όλοι όσοι επιθυμούν να χτίσουν ή να επιδιορθώσουν 
τα σπίτια τους, να μπορέσουν τώρα να το πράξουν.

Προβληματισμός στην Πολεοδομία

«Πράσινο φως» από Καμμένο για ξεμπλοκάρισμα 
των αδειών οικοδομής εντός Παροικιάς

Ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής προτάσεων επί 
του Χωροταξικού της Πάρου

Ανάπτυξη χωρίς …απώλειες
ζητούν φορείς και ιδιώτες

Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η μελέτη για τον 
Πολεοδομικό σχεδιασμό της Πάρου, από φορείς 
και ιδιώτες και εκτιμάται πως αν εφαρμοστεί, η 
Παροικιά, η Νάουσα και άλλες περιοχές του νη-
σιού, από παραδοσιακοί οικισμοί θα μετατραπούν 
σε μεγαλουπόλεις. 

Η μελέτη έχει βασιστεί σε στοιχεία, που σήμερα 
έχουν αλλάξει, είτε αυτά αφορούν τον πληθυσμό, 
είτε τη γη και το λάθος, αν μπορεί να χαρακτηρι-
στεί έτσι, είναι ότι οργανώνεται ένα νησί, όπως μία 
πόλη ή μία περιαστική περιοχή.

Εκτός αυτού, προτείνεται η δημιουργία δε-
κατεσσάρων ακόμη οικισμών, που προστίθενται 
στους ήδη υπάρχοντες, με αποτέλεσμα η Πάρος 
να μετατραπεί σε Μητροπολιτικό Κέντρο.

Όλα αυτά βέβαια, προϋποθέτουν δρόμους, πάρ-
κινγκ, πρόβλεψη για επάρκεια νερού κτλ.

Παράλληλα, στη μελέτη εντοπίζονται και άλλα 
ζητήματα που θα δημιουργήσουν προβλήματα και τα 
οποία θα πρέπει να εξεταστούν με ιδιαίτερη προσοχή 
από ειδικούς, ώστε να τεθούν οι σωστές βάσεις, να 
προχωρήσει το Χωροταξικό και να μη χαθεί η ευκαιρία 
για μία, αλλά  σωστή  ανάπτυξη του νησιού.  

Οι μελετητές, όπως φαίνεται έχουν πολύ δρόμο 
μπροστά τους, γιατί θα πρέπει το υπάρχον σχέδιο 
να προσαρμοστεί στις σημερινές, αλλά και τις 
μελλοντικές ανάγκες και θα πρέπει σαφώς να λά-
βουν υπόψη τους τις σοβαρές και τεκμηριωμένες 
προτάσεις που κατατίθενται και θα τεθούν επί τά-
πητος στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, που θα 
πραγματοποιηθεί στα μέσα Μαίου και εφόσον θα 
έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Ένας παραδοσιακός οικισμός παίρνει 
τη μορφή μεγαλούπολης

Αρχική μορφή 
Σημερινή  
Μελλοντική με βάση 
την πρόταση μελετητών
 
 

Συνέχεια από την 1η σελ.

Αγροτικός δρόμος στις Λεύκες

Το βυτίο στο δάσος που παραμένει αναξιοποίητο
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Σταμάτησαν προς το παρόν τα έργα στο 
«Μοναστήρι», το οποίο με απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου, δόθηκε στον 
Πολιτιστικό Σύλλογο «ΝΗΡΕΑ», για την 
αξιοποίησή του.

Οι άνθρωποι του Συλλόγου, ξεκίνησαν 
την αναμόρφωση του χώρου και μεταξύ των 
άλλων, επιχείρησαν να ξαναστήσουν την πέρ-
γκολα που υπήρχε και την οποία κατέστρεψε 
ο προηγούμενος ιδιοκτήτης, χωρίς ωστόσο να 
έχουν την απαραίτητη άδεια. 

Εκτός αυτού, αντί για ξύλινες βάσεις, προ-
τίμησαν να τοποθετήσουν τσιμεντοκολόνες, 
χρησιμοποιώντας την παλιά άδεια που υπήρχε 
και που προφανώς δεν ισχύει.

Η τοποθέτηση των τσιμεντοκολόνων, ενό-
χλησε περίοικο, ο οποίος κατήγγειλε επώνυμα 
στο Αστυνομικό Τμήμα Πάρου τις εργασίες 
που γίνονται.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η Αστυνομία 
πήγε επιτόπου, σταμάτησε τα έργα και συνέ-
λαβε τον Πρόεδρο του ΝΗΡΕΑ, κ. Κασαπίδη 
και τους εργάτες, τους οποίους, την περασμέ-
νη Παρασκευή, οδήγησε στο Τμήμα και το 
Σάββατο το απόγευμα, οδηγήθηκαν στο Αυ-
τόφωρο στη Σύρο. Τελικά ορίστηκε δικάσιμος 
για τις 7 Ιουλίου και αφέθησαν ελεύθεροι.

Είχαν ξεκινήσει κάποιες εργασίες να γίνο-
νται εκεί, ανέφερε το μέλος του ΝΗΡΕΑ, π. 
Κωνσταντίνος, πήγε όμως η αστυνομία και 
ζήτησε από το συνεργείο να σταματήσει για-
τί υπήρχε καταγγελία, σύμφωνα με την οποία 
οι εργασίες που γίνονται είναι παράνομες. Οι 
μηχανικοί που έκαναν τη νέα μελέτη, είπαν ότι 
θα ήσαν πιο ανθεκτικές αυτές οι βάσεις. 

Τα πάντα θα πρέπει να είναι νόμιμα 
«Είναι μία κίνηση βεβιασμένη που έγινε 

από το ΝΗΡΕΑ, χωρίς να έχει τις απαιτούμε-
νες άδειες, προκειμένου να δείξει στον κόσμο 
ότι πραγματοποιεί ότι έχει υποσχεθεί», τονί-
ζει στη Φωνή ο Δήμαρχος Πάρου Χρ. Βλα-
χογιάννης και σημειώνει: «Πιστεύω ότι εμείς 
που ασχολούμαστε με τα κοινά θα πρέπει να 
είμαστε πιο προσεκτικοί, να εφαρμόζουμε το 
νόμο και να μην γίνονται τέτοιου είδους εργα-
σίες χωρίς τις νόμιμες άδειες. 

»Από δω και πέρα θα τρέξουμε όσο μπορού-
με να βγάλουμε τις άδειες και ένα είναι βέβαιο, 
ότι τίποτε δεν πρόκειται να γίνει χωρίς να είναι 
σύμφωνα με το γράμμα του νόμου».

Υπέρ της νομιμότητας, τάχθηκε και ο αρ-
χηγός της αντιπολίτευσης, Λοίζος Κοντός. 
«Όλα, τονίζει, «θα πρέπει να γίνονται σύμ-
φωνα με το νόμο. Λυπάμαι προσωπικά για την 
ταλαιπωρία των ανθρώπων, που προφανώς 
οφείλεται σε λάθος εκτίμηση πραγμάτων και 
στην αγωνία τους να προχωρήσουν κάποιες 
διαδικασίες πιο γρήγορα. »Όπως και να έχει, 
όλοι θα πρέπει να βρεθούμε δίπλα τους, ώστε 
να μπορέσουμε σύντομα να εξασφαλίσουν τις 
νόμιμες άδειες». 

ΝΗΡΕΑΣ: Θέλουμε 
να λειτουργήσει άμεσα

Εξηγήσεις για το θέμα που προέκυψε από 
τις εργασίες στο Μοναστήρι, τις συλλήψεις 
και το αυτόφωρο, δίνει με δελτίο τύπου ο Σύλ-
λογος.

Στο Δελτίο τονίζεται, ότι ο Σύλλογος ενέ-
τεινε τις προσπάθειές του «από συναίσθημα 
ευθύνης απέναντι στους επαγγελματικούς φο-
ρείς, ώστε ο χώρος να λειτουργήσει το συντο-
μότερο δυνατό».

Σε ότι αφορά τις τσιμεντοκολόνες, επιση-
μαίνεται, ότι οι αρχιτέκτονες, Κ. Γουζέλης και 
Μ. Ισιγώνης, καθώς και η διακοσμήτρια Σπυ-
ριδούλα Καβάλη, έκριναν «πως θα έπρεπε 
οι πέργκολες να στηριχτούν σε τσιμεντένιες 
κολόνες (35χ35 cm), σοβατισμένες με τσι-
μεντοκονία στο χρώμα της άμμου, πάνω στις 
οποίες θα δημιουργηθούν ζώνες διαφορετικής 
σκίασης χρησιμοποιώντας ξύλα, καλαμωτές 
και πανί. Και οι τρεις υποστήριξαν πως η πε-
ρίπτωση της ξυλοκατασκευής θα απαιτούσε 
πολύ περισσότερες κολόνες, αποτέλεσμα αμ-
φίβολης αισθητικής και όχι ιδιαίτερης ασφά-
λειας. Η εκτίμηση ήταν, πως για την κατα-
σκευή της πέργκολας δεν χρειαζόταν άδεια 
γιατί επρόκειτο α) για πέργκολα που υπήρχε 
στα αρχικά σχέδια και παράνομα αφαιρέθηκε 
και β) επειδή η πέργκολα που πρότειναν ήταν 
πολύ μικρότερη από αυτήν που προϋπήρχε».

»Στις 14 Απριλίου, το Δ.Σ. του Συλλόγου 
συνεδρίασε και αποφάσισε ομόφωνα να υιοθε-
τήσει τις προτάσεις των αρχιτεκτόνων».

Παρ. όλα αυτά, επισημαίνεται στην ανακοί-
νωση, σταμάτησαν τα έργα όταν ενημερώθη-
καν από την αστυνομία πως υπήρχε καταγγε-
λία για παράνομες οικοδομικές εργασίες, και 
το Σάββατο το μεσημέρι, μετά από συνεννό-
ηση με το Δήμαρχο Πάρου, αποφασίστηκε 
να κλείσουν οι βάσεις που είχαν ανοιχτεί, για 
λόγους ασφαλείας. Η συνέχιση των έργων θα 
γινόταν εφόσον θα διευκρινιζόταν ένα απαι-
τείται ή όχι άδεια. Τότε ήταν που πήγε περιπο-
λικό από το Α.Τ. Νάουσας και συνέλαβε τον 
εργολάβο και τον οδηγό με την κατηγορία για 
«παράβαση των διατάξεων του ΓΟΚ».

Αυτοβούλως στη συνέχεια παρουσιάστη-
καν, ο πρόεδρος και μέλη του Νηρέα, όπου 
τους ανακοινώθηκε ότι θα κινηθούν διαδικα-
σίες αυτόφωρου για τους δύο συλληφθέντες 
και τον πρόεδρο του ΝΗΡΕΑ.

Ο Σύλλογος επισημαίνει, ότι δεν κινήθηκε 
παράνομα ούτε μυστικά, ότι ακολούθησε τις 
υποδείξεις εξαιρετικών και έμπειρων επαγ-
γελματιών και έχοντας τη σύμφωνη γνώμη 
του Δήμου. Επικρίνει το γεγονός, κράτησης 
και μεταγωγής των συλληφθέντων στη Σύρο 
«σαν κοινοί εγκληματίες» και ευχαριστεί 
όλους όσοι τους συμπαραστάθηκαν.

Τέλος, ο Σύλλογος Επισημαίνει: «Δηλώ-
νουμε τη θέληση και την απόφασή μας να 
συνεχίσουμε μέσα στα όρια της πιο αυστηρής 
νομιμότητας, όσος χρόνος και αν χρειαστεί. Η 
ευθύνη για την όπια καθυστέρηση δεν θα βα-
ρύνει εμάς, αλλά όλοι πρέπει να κατανοήσουν 
ότι απαιτείται εύλογος χρόνος για την ολο-
κλήρωση όλων των διαδικασιών».

Να προσέχουμε για να έχουμε…
Βεβιασμένες ενέργειες χωρίς …νομιμότητα

Μεγάλη Τετάρτη 23 Απριλίου ‘08
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«Πότε θα τεθεί σε λειτουργία 
το νέο σφαγείο»

Ερώτηση Κωβαίου προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

Μεγάλη Τετάρτη 23 Απριλίου ‘08

Ερώτηση για την ημερομηνία 
λειτουργίας του νέου σφαγείου, 
υπέβαλε ο Δημοτικός Σύμβου-
λος, Μ. Κωβαίος, προς τον Πρό-
εδρο του Δ.Σ., υπενθυμίζοντας, 
ότι σε παλαιότερη ερώτησή του, 
ο τέως Δήμαρχος κ. Ραγκούσης 
τού είχε απαντήσει ότι το νέο σφαγείο θα λειτουρ-
γήσει τον Ιανουάριο του 2008.

Στην ερώτηση ο κ. Κωβαίος, μεταξύ άλλων 
αναφέρει:

«Εν όψει των ημερών του Πάσχα, το νέο σφα-
γείο θα έπρεπε ήδη να λειτουργεί και να εξυπηρε-
τεί τις ανάγκες, καθώς είναι γνωστό ότι αυτή την 
περίοδο όπως και την καλοκαιρινή, οι ανάγκες σε 
σφαγεία είναι μεγάλες.

Η λειτουργία του νέου σφαγείου θα έδινε πραγ-
ματική διέξοδο στο πρόβλημα των κτηνοτρόφων 

και των κρεοπωλών, οι οποίοι με απαρχαιωμένες 
μεθόδους και ανθυγιεινές συνθήκες προσπαθούν 
να καλύψουν τις ανάγκες τους.

Θα έδινε επίσης τη δυνατότητα εξαγωγής κρε-
άτων, που τώρα είναι απαγορευτικό, με αποτέλε-
σμα οι παραγωγοί να έχουν οικονομική ζημία και 
το νησί μας να χάνει από την προώθηση ντόπιων 
προϊόντων στην ελληνική αγορά.

Η καθυστέρηση λειτουργίας του σύγχρονου 
σφαγείου δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στην 
ανανέωση του ζωικού κεφαλαίου και προσθέτει 
άλλο ένα, στο ήδη υπάρχον, που είναι η μείωση 
των νέων αγροτών στο νησί μας.

Σημειωτέον, ότι το υπάρχον σφαγείο βρίσκεται 
εντός οικισμού στην Παροικία και είναι εστία μό-
λυνσης».

Ο κ. Κωβαίος ζητεί να πληροφορηθεί για την 
ακριβή ημερομηνία λειτουργίας του νέου σφαγείου.

Προχωρούν οι διαδικασίες
Επιτροπή ανέλαβε να ξεκαθαρίσει το θέμα του οικοπέδου για την ανέγερση μικρού νοσοκομείου

Ξεκινούν οι διαδικασίες για την ανεύρεση οικο-
πέδου προκειμένου να ανεγερθεί το νέο Κέντρο 
Υγείας – νοσοκομείο, σύμφωνα με την εξαγγελία 
του υφυπουργού Υγείας, Γ. Κωνσταντόπουλου.

Το υπάρχον οικόπεδο, που είναι δωρεά, κρίθηκε 
ακατάλληλο, γι΄ αυτό και θα πρέπει να εξευρεθεί 
άλλο που να πληρεί τις προδιαγραφές. 

Στο Δημοτικό Συμβούλιο την περασμένη Πα-
ρασκευή, αποφασίστηκε η σύσταση μιας Εκτελε-
στικής Γραμματείας,  η οποία ανέλαβε  να ξεκαθα-
ρίσει, κατά κάποιο τρόπο, το θέμα με το οικόπεδο. 

Θα διευκρινιστεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς του 
οικοπέδου και θα εξετάσει το ενδεχόμενο, ανταλ-
λαγής ή πώλησής του. 

Στην εκτελεστική γραμματεία μετέχουν: 
Η Έπαρχος Γρηγορία Πρωτολάτη, ο Δήμαρχος 
Χρ. Βλαχογιάννης, ο αρχηγός της αντιπολίτευ-
σης, Λοίζος Κοντός, η Κοινοτάρχης Αντιπάρου 
Βαρβάρα Μανέτα, ο Πρόεδρος της Διοικούσας 
Επιτροπής Κ.Υ. Γ. Μπιζάς, ο Πρόεδρος του Δη-
μοτικού Συμβουλίου, Αντ. Αρκάς και η Πρόεδρος 
του Βελέντζειου Νάνσυ Κεσκινίδου.

Τις προοπτικές ανάπτυξης εμπορικών δραστη-
ριοτήτων μεταξύ των νησιών των Κυκλάδων και 
των ΗΠΑ προώθησε η  βουλευτής Κυκλάδων της 
ΝΔ κα Άρια Μανούσου-Μπινοπούλου, κατά τη δι-
άρκεια της πρόσφατης επίσκεψής της στις ΗΠΑ, 
σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε ανακοίνωσή της.

Η κα Μανούσου, επικεφαλής αντιπροσωπείας 
βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου, παρα-
βρέθηκε στην 17η διοργάνωση της έκθεσης Ερμής 
(Hermes Expo International) που πραγματοποιή-
θηκε στο Trump Taj Mahal του Atlantic City, της 
Πολιτείας του New Jersey, όπου επισκέφθηκε τους 
εκθεσιακούς χώρους και συναντήθηκε με Έλληνες 
επιχειρηματίες και παράγοντες της ελληνικής ομο-
γένειες, με τους οποίους συζήτησε την προοπτική 
προώθησης των εξαγωγών κυκλαδίτικων προϊό-
ντων στην μεγαλύτερη αγορά του πλανήτη μας.

Στην ομιλία της, κατά τα εγκαίνια της έκθεσης, 

της δόθηκε η ευκαιρία μεταξύ άλλων, να προβάλλει 
τα προϊόντα των Κυκλάδων αλλά και τα νησιά μας 
ως Τουριστικό προορισμό. 

Η κα. Μανούσου ευχαρίστησε τον Πρόεδρο του 
Επιμελητηρίου Κυκλάδων κ. Ιωάννη Ρούσσο για τη 
συνεργασία και την άμεση ανταπόκρισή του, στην 
επιστολή της που του απέστειλε, να της υποδείξει 
τα κυριότερα κυκλαδίτικα προϊόντα που έχουν την 
δυνατότητα εξαγωγής.

 Τόνισε χαρακτηριστικά και κάλεσε το Επιμελη-
τήριο Κυκλάδων, τους εμπορικούς Συλλόγους των 
Κυκλάδων και τους επιχειρηματίες που θέλουν να 
προωθήσουν τα προϊόντα τους στις ΗΠΑ, να συ-
στρατευθούν ώστε να ανοίξουν  το δρόμο της συ-
νεργασίας και την εξάπλωση των αγορών. 

Δήλωσε δε ότι είναι στη διάθεσή τους, ώστε να 
τους φέρει σε επικοινωνία με ομογενείς επιχειρημα-
τίες των ΗΠΑ.

   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓ. ΡΑΦΑΗΛ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΕΙΡΗΝΗΣ

ΕΛΗΤΑΣ ΠΑΡΟΥ
Θά θεωρηθεῖ ἰδιαίτερη τιμή ἡ παρουσία σας εἰς τήν ἱερά πανήγυρη καί τίς λατρευτικές ἐκδηλώσεις τοῦ Ἱ. Ναοῦ 
μας, οἱ ὁποῖες θά λάβουν χώρα σύμφωνα μέ τό κατωτέρω πρόγραμμα.
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ
 19.30 ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΡΙΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ
   7.30 ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟΣ ΚΑΝΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ
   9.00 ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
 19.00 ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ
Μετά τιμῆς
Γιά τή Διοικητική καί Διαχειριστική  Ἐπιτροπή
       Ὁ Πρόεδρος
πρωτ. Σπυρίδων Φωκιανός

Επαφές με ομογενείς 
στην Αμερική

«Νέες προοπτικές εξαγωγών για τα τοπικά προϊόντα των Κυκλάδων στις ΗΠΑ »
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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 γιαεργσία σε καφέ-
μπαρ στο Πίσω Λιβάδι.  
Τηλ. 22840 28740 κιν.: 6948588630  
Ζητούνται, σερβιτόροι και σερβιτόρες 
για εργασία 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 κατασκευ-
αστική εταιρεία με πολύ καλή γνώση Αγγλι-
κών και γνώσεις Η/Υ. Πληροφορίες στο τηλ. 
22840 - 21874 και αποστολή βιογραφικών στο 
22840 - 23274.
Ζητείται πωλήτρια σε αρτοποιείο. Τηλ.: 6972925630
Το «ΥΡΙΑ» στην αγορά της Παροικίας ζητάει 
πωλήτρια. Τηλ. 22840 24359
Ζητείται καμαριέρα για μικρό ξενοδοχείο στη 
Νάουσα, από 15/6 έως 15/9.
Τηλ.2284051549
Ζητούνται 5 άτομα για ανεξάρτητη επαγγελμα-
τική συνεργασία και έξτρα χρήμα δυνατότητα 
μερικής  ή πλήρης απασχόλησης.
Παρέχεται  εκπαίδευση, υψηλά εισοδήματα, 
ταξίδια και  προοπτική καριέρας! Πληροφο-
ρίες στα παρακάτω τηλέφωνα: 2241082593, 
6970015575, 6973051063. Επίσης, μπορείτε να 
επισκεφτείτε το site: beyourownboss.gr
Ζητούνται > 1) Σερβιτόροι-ες, εμφανίσιμοι, 
εώς 30 ετών με προϋπηρεσία και καλές γνώσεις 
Αγγλικών, για καλοκαιρινή περίοδο για καφέ - 
εστιατόριο στην Παροικιά. Για όλες τις βάρδιες, 
με πολύ καλό μισθό και ασφάλιση. Τηλ. επικοινω-
νίας: 22840 - 21206, 16:00 με 18:00.
2) Νέοι-ες με προϋπηρεσία για παρασκευή σά-
ντουιτς, κρέπας, καφέ, με καλές γνώσεις Αγγλι-
κών για καλοκαιρινή περίοδο, Ιούνιο - Αύγουστο. 
Με πολύ καλό μισθό και ασφάλιση. Τηλ. επικοι-
νωνίας: 22840 - 21206, 16:00 με 18:00.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ζητείται εργασία σαν οδηγός ή μάγειρας. Αλέ-
ξανδρος, τηλ. 6979114765

ΔΙΑΦΟΡΑ 
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
Ζητείται χώρος επαγγελματικής στέγης προς 
ενοικίαση 30-40 τ.μ. Τηλ.: 6936439849.

Είδη κομμωτηρίου πωλούνται, λόγω ανακαίνι-
σης, όλα μαζί ή μεμονωμένα. Πολυθρόνες, κα-
ρέκλες, τουαλέτες (μονή, διπλή), βοηθοί σε τιμή 
ευκαιρίας. Τηλ.2284051615

Πωλείται. Τηλ. 6974357009

Αμπελάς  
Ενοικιάζονται studios, πλήρως επιπλωμέ-
να για σεζόν ή χρόνο, 10μ. από θάλασσα  
Τηλ.  694 77 44 300
Ημίαιμο Λαμπραντόρ-Λυκόσκυλο, πολύ όμορ-
φο, αγόρι 2 ετών, καλός φύλακας αναζητεί  φιλό-
ζωη οικογένεια για να γίνει νέο μέλος της. Είναι 
στειρωμένο και εμβολιασμένο Τηλ2284024365

ΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ
Ο Δημήτρης Γιατροπούλης του Κωνσταντίνου 
από την Πάρο παντρεύεται την Ιρίνα Αρτέμενκο 
του Νικολάου από την Ρωσία, τον Μάιο.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Πάρος, στην αγορά Νάουσας, κατάστημα 25τ.μ., 
τιμή ενοικίασης 700€/μήνα. Τηλ: 22840 21474
Πάρος, στην αγορά Παροικίας, κατά-
στημα 16τμ, τιμή ενοικίασης 700€/μήνα.  
Τηλ: 22840 21474
Κατάστημα στην Αντίπαρο με αυλή, δίπλα 
στον κεντρικό δρόμο, 50μ από την πλατεία, 
130τ.μ., τηλ 6945499134
Ενοικιάζεται συγκρότημα ενοικιαζόμενων δω-
ματίων και διαμερισμάτων, πλήρως εξοπλισμέ-
νων, δυναμικότητας 40 κλινών, με σήμα ΕΟΤ, 
3 κλειδιών, στην ΝΑΟΥΣΑ της ΠΑΡΟΥ. Τηλ. 
Επικοινωνίας 6934222043, 6948498092

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
Αντίπαρος, Άγιος Γεώργιος, κατοικία 114τμ, 2υ/
δ, 2 μπάνια, 150μ από θάλασσα, με υπέροχη 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,

 

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
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 
οικόπεδο 3 στρέμματα, ανεμπόδιστη θέα 
λιμάνι, Αντίπαρο και ηλιοβασίλεμα, σε 3 επί-
πεδα, 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
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
Πωλείται πέτρινη κατοικία 175 τ.μ στον Αμπελά 
με καταπληκτική θέα, λίγα μέτρα από την πα-
ραλία. Μεσιτικό Γραφείο "SPITI" - Καραχάλιος 
Σταύρος 693 7033316
Πωλούνται κατοικίες 60-70 και 80 τ.μ κοντά στο 
Φάραγγα με θέα  θάλασσα. Μεσιτικό Γραφείο 
"SPITI" -Καραχάλιος Σταύρος 693 7033316
Πωλούνται υπό κατασκευή κατοικίες στο Υστέρ-
νι από 120 τ.μ έως 170 τ.μ. Καταπληκτική θέα. 
Μεσιτικό Γραφείο "SPITI"-Καραχάλιος Σταύρος 
693 7033316
Πωλείται πέτρινη κατοικία 100 τ.μ στο Φιλίζι 
με 3 στρέμματα οικόπεδο και 250 μ. από την 
παραλία της Σάντα Μαρίας. Μεσιτικό Γραφείο 
"SPITI"-Καραχάλιος Σταύρος 693 7033316

 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 ΘΑ-
ΛΑΣΣΑ, ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΛΗΤΑΣ  
Τηλ. 6948242797

Πωλείται στον Πρόδρομο αγροτεμάχιο 
4.000m2, χτίζει 400m2,ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ, τιμή 
100.000 €, ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΛΗΤΑΣ 
Τηλ. 6948242797
Πωλούνται δύο αγροτεμάχια 100m από 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 
χρήση, 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 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
Πωλείται κτήμα στα Γλυσίαδια Πάρου 4.460 τ.μ. 
Τηλ.: 22840/ 41682 
Πωλείται αγροτεμάχιο 10 στρεμμάτων στο Μο-
ναστήρι, σχεδόν πάνω στη θάλασσα. Μεσιτικό 
Γραφείο "SPITI" - Καραχάλιος Σταύρος  693 
7033316

ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΞΟΧΙΚΩΝ
ΠΑΡΟΣ (ΠΑΡΑΣΠΟΡΟΣ) Πέτρινη κα-
τοικία 150 τ.μ. σε 2,5 στρ. οικόπεδο υπό 
ανέγερση 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. 
νεόδμητη εντός οικισμού με οικόπεδο 450 
τ.μ. σε προνομιακή θέση με θέα το λιμάνι 
της Παροικίας μόλις 1,5 ΚΜ από το κέ-
ντρο της πόλης. 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) Νεόδμη-
τη ισόγεια κατοικία 57 τ.μ. με κήπο και 
πισίνα σε συγκρότημα 7 κατοικιών με 2 
Υ / Δ σε σημείο με φοβερή και ανεμπό-
διστη θέα. Παριανή Κτηματομεσιτική.  
Τηλ. 22840 21784 – 6974327545
ΠΑΡΟΣ (ΑΜΠΕΛΑΣ) Νεόδμητη πέτρινη 
κατοικία 100 τ.μ. με φοβερή και ανεμπόδι-
στη θέα εκπληκτικής κατασκευής και αρ-
χιτεκτονικής. 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 (ΝΑΟΥΣΑ) Γκαρσονιέρες και 
δυάρια από 28 τ.μ. νεόδμητα μόλις 1 λεπτό 
με τα πόδια από την παραλία και το κέντρο 
της Νάουσας. Μεγάλες βεράντες και ανε-
μπόδιστη θέα. Παριανή Κτηματομεσιτική.  
Τηλ. 22840 21784 – 6974327545 

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

Πληροφορίες 
3ο χλμ.  Παροικίας  Νάουσας 

Τηλ.2284021784
6974327545

Το πιο τεχνολογικά 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

Μεγάλη Τετάρτη 23 Απριλίου ‘08
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Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος στη Μάρπησ-
σα διοργανώνονται εκδηλώσεις για τον εορτασμό 
των Παθών του Χριστού και το Άγιο Πάσχα.

Οι εκδηλώσεις αρχίζουν τη Μεγάλη Παρα-
σκευή με τις αναπαραστάσεις της ζωής και των 
Παθών του Χριστού. Ένα έθιμο που, σύμφωνα 
με τα στοιχεία, ξεκίνησε πριν από το 1927 με 
εμπνεύστρια την τότε δασκάλα της Μάρπησσας 
Βασιλεία Καφούρου – Ασωνίτη. Το έθιμο αυτό 
διαφυλάχθηκε από τους κατοίκους του χωριού και 
αναβιώνει κάθε χρόνο.

Στην προετοιμασία παίρνουν μέρος όλοι οι κά-
τοικοι της Μάρπησσας. 

Στις 10.30 το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευ-
ής, μέσα σε ατμόσφαιρα χριστιανικής κατάνυξης, 
διαδραματίζονται σκηνές από τη Ζωή και τα 
Πάθη του Χριστού, με τη συμμετοχή νέων και 
παιδιών του χωριού, που φορούν ρούχα εκείνης 
της εποχής.

Γίνονται αναπαραστάσεις, της Ανάστασης του 

Λαζάρου, της εισόδου στα Ιεροσόλυμα, της μετά-
νοιας της Μαγδαληνής, του Μυστικού Δείπνου, 
της προσευχής στο όρος των Ελαιών, της «ανά-
κρισης» του Χριστού από τον Πόντιο Πιλάτο, 
της ανάβασης στο Γολγοθά, της κρεμάλας του 
Ιούδα, της Σταύρωσης, της αποκαθήλωσης και 
της ταφής του Χριστού. 

Την ημέρα του Πάσχα, κατά τη Δεύτερη Ανά-
σταση, γίνεται αναπαράσταση της Ανάστασης του 
Χριστού.

Την ίδια ημέρα στη 1.00 μετά το μεσημέρι, 
πραγματοποιείται η Γιορτή της Αγάπης στο γή-
πεδο της Μάρπησσας. Η γιορτή περιλαμβάνει 
παραδοσιακό αρνί ψητό και σούβλας, κοκκορέτσι, 
κόκκινα αυγά, Παριανή γραβιέρα και καλό κρασί. 
Στο γλέντι συμμετέχουν τα τοπικά μουσικά και 
χορευτικά συγκροτήματα.

Η διοργάνωση των εκδηλώσεων γίνεται από 
τους Συλλόγους της Μάρπησσας και το Τοπικό 
Συμβούλιο του Δημοτικού Διαμερίσματος.

Αναπαράσ τασ η των Παθών
Μεγάλη εβδομάδα και Πάσχα στη Μάρπησσα

πολιτισμός

Πασχα λινό παζάρι 
σ το Άσπρο χωριό

Ο Πολιτιστικός σύλλογος Άσπρου Χωρι-
ού «ΑΤΛΑΝΤΙΣ» διοργανώνει και φέτος 
παραδοσιακό παζάρι με Πασχαλινά είδη και 
τοπικά παραδοσιακά προιόντα. Το παζάρι θα 
είναι ανοικτό ολόκληρη τη Μ. Εδομάδα και 
την εβδομάδα του Πάσχα (Κυριακή των Βαίων 
20/04 έως την Παρασκευή της Ζωοδόχου Πη-
γής 02/05 εκτός από την Κυριακή του Πάσχα) 
και θα λειτουργήσει στην αίθουσα δίπλα από 
τον Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής πρωινές ώρες 10:00-

14:00 και απογευματινές ώρες  17:00-20:00.
Επίσης, το βράδυ της Μ. Παρασκευής στη 

διάρκεια της λιτάνευσης του Επιταφίου (περί 
ώρας 22:15-22:30) και του Μ. Σαββάτου στην 
Ανάσταση (ώρα 24:00) θα πραγματοποιηθούν 
και φέτος αναπαραστάσεις με θέματα των Πα-
θών του Κυρίου μας.

Τέλος, θα σας ανακοινώσουμε άμεσα το πρό-
γραμμα του πανηγυριού μας της Ζωοδόχου 
Πηγής. 

Με δύο βραδιές που μας …ταξί-
δεψαν, ο «Αρχίλοχος» έκλεισε τον  
πρώτο κύκλο των εκδηλώσεων και 
τώρα ετοιμάζεται για τη νέα σαιζόν, 
που ξεκινά μετά το Πάσχα.

Κάθε βραδιά είχε διαφορετικό 
χρώμα και ήχο.

Γαλλικά ρομαντικά τραγούδια  
κατά την παρουσίαση έργων ποίη-
σης υπό τους μαγικούς ήχους του 
πιάνου. 

Τα τραγούδια ερμήνευσαν δύο 
ερασιτέχνες καλλιτέχνες με πολύ 
ωραίες φωνές, γνωστές στην Πάρο 
και στους Παριανούς, καθώς συμμε-
τέχουν σε αρκετές εκδηλώσεις. 

Η καθηγήτρια Γαλλικών, κ. Γεωρ-
γία Κασσάρα, και ο Δημοτικός υπάλ-
ληλος,  Αντώνης Πρέκας, έκλεισαν 
την ποιητική βραδιά, αφήνοντας μια 
γλυκιά γεύση στο κοινό. Στο πιάνο 
ήταν ο Τζέφρι Κάρσον.

Νωρίτερα, η εκπαιδευτικός κ. 
Ευτυχία Κότερ διάβασε ποιήμα-
τα από τα έργα των Ντούσκα και 
Πατσιώτη. 

Την επομένη, στην αίθουσα του 
«Αρχίλοχου» άλλαξαν οι ήχοι. 

Ρεμπέτικα, λαϊκά τραγούδια από 
τους Νίκο Τασόπουλο στο μπουζού-
κι, Κώστα Δουμουλιά μπουζούκι και 
τραγούδι, Θανάση Σοφρά κόντρα 
μπάσο και Αντιγόνη Μπούνα, κιθά-

ρα και τραγούδι.
Να σημειωθεί, ότι ο Ν. Τασόπου-

λος, είναι γιος του γνωστού συνθέτη 
Γιάννη Τασόπουλου.

Ήταν μία βραδιά γλεντιού. Ο κό-
σμος τραγούδησε μαζί τους, χόρεψε, 
διασκέδασε.

Περιμένουμε τις επόμενες βραδιές 
από το Σύλλογο του «Αρχιλόχου», 
που γνωρίζει τη συνταγή της καλής 
εκδήλωσης.

Η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και 
Πολιτισμού απέκτησε εκπροσώπηση και 
στην Πάρο. Η ίδρυση της Τοπικής Επιτρο-
πής Πάρου έγινε στις 8 Μαρτίου και οι βασι-
κοί σκοποί της είναι οι εξής:

- Η προστασία του φυσικού και ανθρωπογε-
νούς περιβάλλοντος της Πάρου, καθώς και της 
ιδιαίτερης φυσιογνωμίας της αρχιτεκτονικής 
της παράδοσης.

- Η προστασία και η ανάδειξη της ποικιλό-
μορφης πολιτιστικής κληρονομιάς της Πάρου, 
καθώς και των θρησκευτικών, αρχαιολογικών 
και φυσικών μνημείων.

- Η καλλιέργεια και προώθηση των ιδεών και 
των πρακτικών της βιώσιμης ανάπτυξης.

- Η καλλιέργεια του πνεύματος της συμμε-

τοχικότητας και της εθελοντικής προσφοράς 
σε δράσεις σχετικές με το περιβάλλον.

Μετά τις εκλογές που έγιναν στις 8 Μαρτίου 
2008 συνεστήθη η ακόλουθη Διοικούσα Επι-
τροπή:
Πρόεδρος Γιάννης Κουζούμης
Αντιπρόεδρος Άννα Ασπροπούλου
Ταμίας  Νίκος Μαλατέστας
Γενική Γραμματέας Μαρκέλλα Λεγάκη
Μέλος   Μένιος Αποστολίδης
Μέλος  Πέτρος Νικολαϊδης
Μέλος  Γιώργος Πίττας
Πρώτη άμεση ενέργεια, λόγω επικαιρό-
τητας, είναι η υποβολή προτάσεων για το 
Γενικό Πολεοδομικό στην Επιτροπή Παρα-
κολούθησης.

Μεγάλη Τετάρτη 23 Απριλίου ‘08

Την Κυριακή του Πάσχα, 27/4/08 χοροί και 
τραγούδια στην πλατεία από το χορευτικό όμιλο 
Νάουσας, αλλά και προσφορά αυγών, τσουρεκιών 
και λουλουδιών.

Η εκδήλωση αρχίζει στις 8.30 μ.μ. 
Στις 23 Ιουνίου ο Σύλλογος Γυναικών διοργανώνει 

τη γιορτή του Κλήδωνα με κεράσματα και χορούς.
Στις 6 Ιουλίου θα γίνει η γιορτή ψαριού – κρα-

σιού με κεράσματα, ψάρι, κρασί, χορούς και τρα-
γούδια από το Μουσικοχορευτικό συγκρότημα 
Νάουσας – Πάρου.

Από τις 19 έως τις 23 Αυγούστου (Εννιάμερα 
της Παναγίας), θα πραγματοποιηθούν εκθέσεις 
φωτογραφίας, πώληση παραδοσιακών προϊόντων 
από το Σύλλογο Γυναικών, θα γίνει αναπαράστα-
ση κουρσάρικης βραδιάς, ενώ συγκροτήματα της 
Νάουσας θα χορέψουν παραδοσιακούς και άλλους 
χορούς. 

Στις 28 Αυγού στου θα γίνει το πανηγύρι 
του Άη Γιάννη Δέτη, σε συνδιοργάνωση με 
το Σύλλογο Κολυμπηθρών, με κεράσματα και 
μουσική.

Πρόγραμμα εκδηλώσεων 
σ τη Νάουσα

 Ελληνική Εταιρία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού

Εκπροσώπησ η και σ την Πάρο 

Δυο βραδιές στον «Αρχίλοχο» με διαφορετικό χρώμα και ήχο

…Ταξίδεψαν το κοινό ΘΑ ΦΙΛΟΞΕΝΗΣΕΙ ΤΟΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ
ΔΗΜΗΤΡΗ ΒΑΡΒΑΡΗΓΟ

Ο ΟΠΟΙΟΣ ΘΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙ 
ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ 

ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΥΠΑΤΙΑ»

ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΜΑΪΟΥ 2008 – 20:00 
(στη γνωστή αυλή!)

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
ΠΑΡΟΥ



Αναγέννηση - Αστέρας 0-0

Όσο και να προσπάθησαν οι δύο ομάδες να 
αποδώσουν καλό θέαμα, αν και είχαν τα φόντα 
και την πρόθεση, δεν τα κατάφερναν πάντα μιας 
και ο αγωνιστικός χώρος του ΔΑΚ Νάξου είναι σε 
τρισάθλια κατάσταση. Κατά τα άλλα είδαμε  ένα 
ανοιχτό παιχνίδι   με φάσεις και από τις δύο  συνα-
γωνιζόμενες ομάδες. Η ισοπαλία κρίνεται δίκαιη 
άλλα όχι και το σκορ, μιας και θα μπορούσαν να εί-
χαν μπει πολλά γκολ αν βοηθούσε και το γήπεδο. 

 "Αστέρας Μαρμάρων": Παπαδάκης Μιχά-
λης, Ρούσσος Γ. Πέτρος, Γεροχρήστος Δημήτρης, 
Αλιπράντης Φραγκίσκος, Σάμιος Π. Χρήστος, 
Βιτζηλαίος Παναγιώτης, Σάμιος Α. Κων/νος, 
Κληρονόμος Σταύρος, Αριανούτσος Ανδρέας, 
Ρούπας Δημήτρης, Χριστόφορος Δομένικος

Αλλαγές: 42o λεπτό: Χριστόφορος Δ. - Χρι-
στόφορος Χ. (Λ.Τ); 58ο λεπτό: Αριανούτσος Α. 
- Σάμιος Π. Κ..

αθλητισμός
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Α.Ο. ΠΑΡΟΥ – Κ.Ε.Μ.Α.Σ. ΙΟΥ 4-1
Ένα ήσυχο απόγευμα για τον Α.Ο. Πάρου, ο 

οποίος επικράτησε εύκολα της ομάδας της Ίου 
με 4-1. Χωρίς βαθμολογική σημασία το ματς, 
κάτω από αφόρητη ζέστη, με αρκετά καλό θέαμα 
όμως, για τους λιγοστούς φιλάθλους που το πα-
ρακολούθησαν. Οι σκόρερ για τον Α.Ο.Π. ήταν 
οι Βαμβακάρης, Μπαμπούνης, Αρκουλής και 
Βούσουλας. Με την ομάδα της Πάρου αγωνί-
στηκαν οι Μανέκα, Μοστράτος, Λάπι, Τζούτζα 
(Βαμβακάρης), Βούσουλας, Ευαγγέλου, Αρκου-
λής, Μπαμπούνης (Κορτιάνος), Βαρθακούρης, 
Δαφερέρας, Πετρόπουλος.

Σε ένα γήπεδο καζάνι που έβραζε από το πάθος 
και τα συνθήματα εκατοντάδων οπαδών της ομά-
δας  ΠΑΙΔΩΝ  της ΤΗΝΟΥ, η παιδική ομάδα 
του ΑΟΠ συνέτριψε την αντίστοιχη της ΤΗ-
ΝΟΥ με σκορ 0-5 κατακτώντας το κύπελλο του 
πρωταθλητή Κυκλάδων 2006-2007. Ήταν τέτοιο 
το πάθος και η δύναμη των Παριανών παιδιών 
καθώς και η άρτια αγωνιστική τους εμφάνιση που 
ανάγκασε τους αντιπάλους και τους Τηνιακούς 
φιλάθλους να τη χειροκροτήσουν θερμά καθ’όλη 
τη διάρκεια του αγώνα. Το σκορ άνοιξε ο ΣΙΛΙ-
ΤΖΙΡΗΣ με δυνατό βολέ από τη μεγάλη περιοχή, 
παίρνοντας την σκυτάλη ο ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ με 
μια μοναδική ατομική προσπάθεια και εν συνεχεία 
ο ΚΡΗΤΙΚΟΣ, ο ΣΙΛΙΤΖΙΡΗΣ και ο ΣΑΜΠΑ.  

Δύσκολα να ξεχωρίσει κανείς διακριθέντες από 
την ομάδα του ΑΟΠ, γιατί όλοι λειτούργησαν 
σαν μία καλοκουρδισμένη μηχανή δίνοντας ρεσι-
τάλ τεχνικής.

Την προηγούμενη 19/4 ο ΑΟΠ είχε αποκλείσει 
στα ημιτελικά τον ΠΑΣ ΝΑΞΟΥ  με σκορ 3-2.

Μεγάλη συμμετοχή στη μεγαλειώδη νίκη της 
ομάδας είχε ο προπονητής των παιδιών Γιώργος 
Παρούσης και η ψυχή των ακαδημιών Κώστας 
Τσαντάνης.

Αξίζει να σημειωθεί η άρτια διοργάνωση του τελι-
κού από την ΕΠΣΚ  καθώς και η υπέροχη και η ευγε-
νική φιλοξενία από το Δ.Σ. της ομάδας της ΤΗΝΟΥ.

Οι πρωταθλητές επέστρεψαν το βράδυ της 
Κυριακής στην Πάρο όπου έγιναν αντικείμενο 
αποθέωσης από τους φίλους της ομάδας που την 
περίμεναν στο λιμάνι.

Αξίζει ένα μεγάλο μπράβο σ’όλα τα παιδιά, στον 
προπονητή και στη διοίκηση της ομάδας.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ
Μεγάλος τυχερός της λαχειοφόρου αγοράς 

που έγινε για την οικονομική ενίσχυση του 
Αθλητικού ομίλου Πάρου, ανεδείχθη  ο Σοφο-
κλής Τάταρης, πρόεδρος της κατασκευαστικής 
εταιρείας ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ και Αντι-
πρόεδρος του Α.Ο.Π.

Το Δ.Σ. του Α.Ο.Π. ευχαριστεί θερμά τον κ. 
Τάταρη διότι δώρισε την αξία του αυτοκινήτου 
που κέρδισε, ξανά στην ομάδα  για την ενίσχυσή 
της και την συνέχιση της πορείας της. Τέτοιες 
ενέργειες καταδεικνύουν το ενδιαφέρον και την 
αγάπη για τα παιδιά καθώς μας δίνουν δύναμη 
και κουράγιο να συνεχίσουμε όλοι μαζί την προ-
σπάθεια που ξεκινήσατε πριν 3 χρόνια.

Τα παιδιά του ΑΟΠ πρωταθλητές Κυκλάδων
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ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 
Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

2ος ΟΜΙΛΟΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ( 19 κ΄ 20/04/08 )

Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ 1-1

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ 0-0

ΜΑΡΠΗΣΣΑΙΚΟΣ Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ 5-1

Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ Α.Ο. ΛΑΒΑ 1-2

Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ 2-2

Α.Ο. ΠΑΡΟΥ ΚΕΜΑΣ ΙΟΥ 4-1

ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΝΕΣ ΤΕΡΜΑΤΑ ΒΑΘΜΟΙ

1 Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ 20 51-18 45

2 Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 20 47-15 43

3 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ 20 39-22 41

4 Α.Ο.  ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ 20 49-31 36

5 Α.Ο. ΠΑΡΟΥ 20 45-22 37

6  Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ 20 37-27 31

7  ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ 20 32-22 34

8 Κ.Ε.Μ.Α.Σ. ΙΟΥ 20 25-41 24

9 Α.Ο. ΛΑΒΑ 20 31-46 22

10 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ 20 37-56 13

11 Α.Ο. ΠΥΡΓΟΣ 20 19-47 10

12 ΜΑΡΠΗΣΣΑΙΚΟΣ 20 11-74 -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:   
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ  - Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ  
Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ 
Α.Ο. ΛΑΒΑ  -  Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ
Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ  - ΜΑΡΠΗΣΣΑΙΚΟΣ  
ΚΕΜΑΣ ΙΟΥ  - Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ   
Α.Ο. ΠΑΡΟΥ –  Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ

1ος ΟΜΙΛΟΣ
Το Πρωτάθλημα στον 1ο όμιλο ολοκληρώθηκε με την ισοπαλία 
των ομάδων που προκρίθηκαν στα μπαράζ για την ανάδειξη του 
Πρωταθλητή Κυκλάδων. Έτσι, η Άνω Μερά, θα αντιμετωπίσει 
στη Μύκονο το δεύτερο από το 2ο όμιλο και ο Α.Ο. Τήνου, τον 
1ο από το 2ο όμιλο. Οι νικητές στα δύο αυτά παιχνίδια θα αγωνι-
στούν σε ουδέτερο γήπεδο και ο νικητής θα πάει σε Περιφερειακό 
Πρωτάθλημα.

Στην Πάρο το Πανκυκλαδικό Πρωτάθλημα Παίδων

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 
ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 
ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ

Με τον αγώνα Πρόδρομος – Δόξα, στον οποίο 
η ομάδα του Προδρόμου πήρε την πρώτη της νίκη 
στο πρωτάθλημα και με τον εξ΄αναβολής αγώνα ο 
οποίος απομένει ακόμα, μεταξύ της Χριστιανικής 
Φλόγας και της Ζωοδόχου Πηγής ολοκληρώνεται 
το πρωτάθλημα και για τη φετινή περίοδο. Ήδη 
πρωταθλήτρια ομάδα έχει αναδειχθεί η Χριστιανι-
κή Φλόγα, ενώ μετά το Πάσχα θα γίνουν ο μικρός 
και ο μεγάλος Τελικός για το Κύπελλο.

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

1 ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΦΛΟΓΑ 7 6 1 - 76-47 19

2 ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ 8 5 - 3 70-63 15

3 ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ 7 3 1 3 72-54 10

4 ΔΟΞΑ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ 8 3 - 5 49-70 9

5 ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 8 1 - 7 48-82 3

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΟΥΝΤΙΑΛΙΤΟ  2007-2008

Στο έλεος του καιρού το γήπεδο 
Τρανό παράδειγμα του ότι κανείς δεν ασχολεί-

ται με το Στάδιο Παροικιάς, είναι και η φωτό με 
τον πάγκο όπου κανονικά κάθονται προπονητές 
και παίχτες πίσω από αυτούς. Άλλο ένα δείγμα της 
αδιαφορίας εκείνων που υπερηφανεύονται για το 
Στάδιο της Πάρου, το οποίο επανειλλημένως ειδι-
κά ο Δ.Ο.Ν.Α. αγνοεί.



Ευχαριστήριο
Οι μαθητές και οι καθηγητές του Γυμνασίου Νάου-

σας, εκφράζουν τις θερμές ευχαριστίες τους σε όλους 
όσους βοήθησαν για να πραγματοποιηθεί η πολυήμε-
ρη εκδρομή τους στα Γρεβενά και συγκεκριμένα:   

-Στο ΚΠΕ Γρεβενών «Θ.Ζιάκας» και στο διευθυ-
ντή του, συνάδελφο Σίμο Ζήση  και τους συναδέλ-
φους.  

-Το πρακτορείο ERKYNA TRAVEL,  τον Δ. Πε-
τρόπουλο και την Αργυρώ Φίλη  για την οργάνωση 
της εκδρομής.   

-Το μόνιμο τα τελευταία χρόνια  οδηγό Παν.Φρα-
γκούλη που με ασφάλεια μας μετέφερε.   

-Το διευθυντή δημ.σχέσεων του εργοστασίου ΕΨΑ 

κ. Θεοδώρου για την εμπεριστατωμένη ξενάγηση και 
ενημέρωση στο εργοστάσιο.   

-Την ΄Ενωση Αγροτικών Συν/μών Πάρου, για τη 
χορήγηση κρασιών που προσφέρθηκαν στο ΚΠΕ Γρε-
βενών.  

-Την Δ.Ε.του Ι. Προσκυνήματος για την προσφορά 
βιβλίων που προσφέρθηκαν στη βιβλιοθήκη του ΚΠΕ  
Γρεβενών.   

Ευχαριστούμε τους μαθητές μας για την ωριμότητα 
που επέδειξαν σε μία πρωτόγνωρη γι’ αυτούς εμπειρία, 
η οποία είχε πολλές δυσκολίες και για την άψογη συ-
μπεριφορά τους σ’ όλα τα μέρη που επισκεφθήκαμε.   

Διευθυντής 
Ηρ.  Χατζόπουλος
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Ευχαριστήριο
Η Διοικούσα Επιτροπή του Κέντρου Υγείας Πάρου 

– Αντιπάρου, εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες της στον 
κύριο και την κυρία Μπέη, ξενοδοχείο «NARGES», 
για την προσφορά ιματισμού (σεντόνια – κουβέρτες) 
στο ΚΥ και τους εύχεται κάθε προσωπική και επαγ-
γελματική επιτυχία.

Επίσης, εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες της προς 

την Blue star ferries και τον κ. Δ. Πετρόπουλο, για 
τις ενέργειές του ώστε να εξυπηρετηθεί το ΚΥ Πάρου 
στη μεταφορά των ασθενοφόρων οχημάτων προς επι-
σκευή.

Τέλος, εκφράζει τις θερμότατες ευχαριστίες της 
προς το Δήμαρχο Πάρου κ. Χρ. Βλαχογιάννη για την 
άμεση ανταπόκριση στο αίτημά της, για τον εξωτερι-
κό επιχρωματισμό του κτιρίου του ΚΥ Πάρου.

Ευχαριστήριο
Η Διοικούσα Επιτροπή του Κέντρου Υγείας Πάρου 

– Αντιπάρου, εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες της στον 
κύριο και την κυρία Μπέη, ξενοδοχείο «NARGES», 
για την προσφορά ιματισμού (σεντόνια – κουβέρτες) 
στο ΚΥ και τους εύχεται κάθε προσωπική και επαγ-
γελματική επιτυχία.

Επίσης, εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες της προς 

την Blue star ferries και τον κ. Δ. Πετρόπουλο, για 
τις ενέργειές του ώστε να εξυπηρετηθεί το ΚΥ Πάρου 
στη μεταφορά των ασθενοφόρων οχημάτων προς επι-
σκευή.

Τέλος, εκφράζει τις θερμότατες ευχαριστίες της 
προς το Δήμαρχο Πάρου κ. Χρ. Βλαχογιάννη για την 
άμεση ανταπόκριση στο αίτημά της, για τον εξωτερι-
κό επιχρωματισμό του κτιρίου του ΚΥ Πάρου.

Ευχαρστήριο
Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Γεν.Λυκείου Νάουσας ευχαριστεί θερμά τους καθηγητές κ.κ.Φώτη 

Σκιαδά, Στυλιανού Πηνελόπη, Κουφάκη Αμαλία και Χρηστίδη Τίνα, οι οποίοι συνόδεψαν τους μαθητές της 
Γ΄Λυκείου στην τελική εκδρομή τους στην Ιταλία.

Με την αγάπη, τη φροντίδα και το ήθος τους προσέφεραν στα παιδιά υπέροχες στιγμές που θα τις θυμούνται 
πάντα !

Τους ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ πολύ!
Για το ΔΣ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ζ.ΤΣΙΓΩΝΙΑ-ΚΩΒΑΙΟΥ     Μ.ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΥ

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο της Περιφέρειας όπου 
παρεπέμφθη η πρόεδρος της Κοινότητας Αντιπάρου 
κα Μανέτα, αποφάσισε την επιβολή της πειθαρχικής 
ποινής της αργίας τεσσάρων μηνών, κρίνοντας ότι η 
άρνησή της να συμμορφωθεί στις συστάσεις της Πε-
ριφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Εισαγγελέα Πρω-
τοδικών Σύρου, να δώσει τις μεταδημοτεύσεις και τα 
δικαιολογητικά αυτών στην αντιπολίτευση, οφείλεται 
σε βαριά αμέλεια.

Η κα Μανέτα είχε παραπεμφθεί στο Πειθαρχικό 
Συμβούλιο της Περιφέρειας για δύο υποθέσεις.

Η πρώτη αφορούσε την άρνησή της να δώσει τις με-
ταδημοτεύσεις και τα δικαιολογητικά αυτών στην αντι-
πολίτευση για να ελεγχθούν ως προς τη νομιμότητά 
τους, δείχνοντας με την άρνησή της αυτή, πόσο σέβεται 
τη διαφάνεια και τη δημοκρατική νομιμότητα.

Η υπόθεση βέβαια, ερευνάται ήδη και ως προς το 
ποινικό κομμάτι της από τον Εισαγγελέα, αλλά και 
από το Σώμα Ελεγκτών Επιθεώρησης Δημόσιας Δι-
οίκησης.

Μάλιστα, πριν από μερικούς μήνες η κα Μανέτα 
απάντησε στο Σώμα Ελεγκτών Επιθεωρητών Δημό-
σιας Διοίκησης, ότι λόγω φόρτου εργασίας δεν μπορεί 
να τους δώσει τα στοιχεία που της ζητούσαν.

Τι κρύβει άραγε αυτή η επίμονη άρνησή της;
Βέβαια, όπως έχουμε ξανατονίσει, η κα Μανέτα θα 

δώσει τις μεταδημοτεύσεις και θα πει και ένα τραγούδι. 
Είτε είναι καλλίφωνη, είτε όχι. 

Στη δεύτερη υπόθεση, παραπέμφθηκε για παρά-
βαση καθήκοντος, επειδή η Περιφέρεια δεν παρέλαβε 
δύο αποφάσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου, που αφο-
ρούσαν τη σύσταση κοινοπραξίας μεταξύ της Κοινό-
τητας και ιδιώτη (συγγενικό πρόσωπο α  ́βαθμού με 
σύμβουλο της κας Μανέτα), για την εκμετάλλευση 
κυλικείου στο χώρο του σπηλαίου Αντιπάρου.

Οι αποφάσεις αυτές, η 270/2004 και 299/05, 
εφαρμόστηκαν, ενώ «έπασχαν» νομικά.

Ο Γ.Γ. της Περιφέρειας ζήτησε με έγγραφό του από 
την κ. Μανέτα, να ακυρώσει αυτές τις δύο αποφάσεις.

Έτσι λοιπόν, η κα Μανέτα, που καυχιόταν ότι είχε 
λύσει το ιδιοκτησιακό και πριν κριθεί αυτή η υπόθεση 
από το Πειθαρχικό Συμβούλιο, στις 10-11-2007, με 
απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου, ακύρωσε και 
τις δύο αποφάσεις, μία του 2004 και μία του 2005, θέ-
λοντας να δείξει ότι όλα ήσαν ένα λάθος.

Μάλιστα στην απολογία της, θέλοντας να αποδείξει 
ότι δεν υπήρχε δόλος ή βαριά αμέλεια, είπε ότι με από-
φαση του Κ.Σ. έχουν ακυρωθεί και οι δύο αποφάσεις. 

Το Πειθαρχικό λοιπόν, την απάλλαξε για αυτή την 
υπόθεση γιατί θεώρησε ότι όλα αυτά δεν έγιναν από 
δόλο ή βαριά αμέλεια, αφού η ίδια και οι σύμβουλοί 
της, είχαν αναγκαστεί να πάρουν πίσω τις υπογραφές 
τους και διόρθωσαν τις πράξεις τους, που δεν ήσαν 
σύννομες.

Το πιο αστείο από όλα, είναι πως η κα Μανέτα υπε-

ρηφανεύεται ότι αθωώθηκε. Μας θυμίζει την αλεπού 
του Αισώπου που όταν της κόπηκε η ουρά από κάποιο 
δόκανο, για να καλύψει το ελάττωμά της, τριγύριζε 
στο δάσος και ισχυριζόταν πως η κομμένη της ουρά 
ήταν μόδα!

Έτσι και η κα Μανέτα τριγυρίζει από εφημερίδα σε 
εφημερίδα με δελτία Τύπου για να μας πει ότι αθωώ-
θηκε για τη δεύτερη υπόθεση (χωρίς βέβαια να αναφέ-
ρει ότι και τις αποφάσεις απέστειλε στην Περιφέρεια 
και τις ακύρωσε γιατί δεν ήταν σύννομες).

Έφτασε μάλιστα να πει σε συνέντευξή της για τους 
δικαστές, πως «λένε ότι τους είπαν», προσβάλλοντας 
και τους θεσμούς.

Θα πρέπει βεβαίως να σημειώσουμε, ότι και η δεύ-
τερη υπόθεση ερευνάται και από τον εισαγγελέα και 
από το Σώμα Ελεγκτών Επιθεωρητών Δημόσιας Δι-
οίκησης.

Ίσως δεν έχουμε δει ακόμη τα χειρότερα.
Βέβαια της κας Μανέτα, τη μια της φταίνε οι δικα-

στές, που επιβάλουν πειθαρχικές ποινές, την άλλη ο 
Περιφερειάρχης που την παρέπεμψε στο Πειθαρχικό 
και της ζήτησε να ακυρώσει τις αποφάσεις της, την 
άλλη η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 
για το κατέβασμα της παράνομης κάμερας, την άλλη 
το Υπουργείο Μεταφορών που δεν επιτρέπει την 
έκδοση άδειας για το λεωφορείο της κοινότητας και 
άλλοι πολλοί.

Τελικά μήπως δεν φταίνε όλοι οι άλλοι, αλλά φταίει 
ο κακός της εαυτός και η ανικανότητά της;

Σε αυτό το ερώτημα θα πρέπει να απαντήσει ο κα-
θένας που την ψήφισε.

Ας τη χαίρονται λοιπόν και αυτοί που την ψήφισαν 
και αυτοί που τη στηρίζουν.

Εμείς δεν χαιρόμαστε βέβαια για τα προσωπικά 
προβλήματα της κας Μανέτα.

Εμάς μας ενδιαφέρουν τα προβλήματα του νησιού 
μας γιατί δεν βλέπουμε να προχωράει η αποχέτευση 
και ο βιολογικός καθαρισμός των λυμάτων, ο κατε-
στραμμένος περιφερειακός, η καύση των σκουπιδιών 
συχνά-πυκνά, η ανάπλαση της Ψαραλυκής, οι μονά-
δες αφαλάτωσης που ακούμε αλλά δεν βλέπουμε, οι 
δενδροφυτεύσεις και τα φράγματα ανάσχεσης ώστε 
να γίνεται εμπλουτισμός του υδροφόρου ορίζοντα, το 
πρόγραμμα ανακύκλωσης των απορριμμάτων, το σχέ-
διο επέκτασης του οικισμού της Αντιπάρου, η συντή-
ρηση και προβολή του κάστρου, η αντικατάσταση του 
κεντρικού αγωγού ύδρευσης, που είναι αμιαντοσωλή-
να, η υπογειοποίηση του δικτύου της ΔΕΗ, αλιευτικό 
καταφύγιο, η σωστή τουριστική προβολή του νησιού 
και άλλα πολλά.

Και για όλα αυτά, οι προσευχές δεν είναι αρκετές. 
Χρειάζονται ικανότητες, γνώση, εμπειρία, όραμα και 
ανοιχτά μυαλά για να πάει ο τόπος μπροστά.

Για το συνδυασμό
Ιωάννης  Λεβεντάκης

Η Φωνή των αναγνωστών

«Για άλλη μια φορά νοιώθουμε 
δικαιωμένοι»

Συνδυασμός «Ανάπτυξη, Ενότητα, Δημιουργία»
 Το  Α΄ Εθελοντικό Πρότυπο Κέντρο 

ΑΜΕΑΙ Κυκλάδων είναι αποτέλεσμα προ-
σπάθειας και ανιδιοτελούς εργασίας που 
προσέφεραν ανώνυμοι εθελοντές, το Τοπικό 
Συμβούλιο και η Δημοτική Αρχή της Πάρου. 
Διαθέτει τις απαιτούμενες προδιαγραφές 
ώστε να φιλοξενεί 12 άτομα.

Το πρόγραμμα που εφαρμόζεται αφορά στη 
δημιουργική απασχόληση μέσω προγραμμά-
των έκφρασης, ψυχαγωγίας, άσκησης λόγου, 
άθλησης, σωματικής αγωγής, φυσικοθεραπείας 
καθώς και ψυχολογικής υποστήριξης. Πραγμα-
τοποιείται από μια ομάδα εκλεκτών εκπαιδευ-
τών επιστημόνων, όπως ψυχολόγου, λογοθερα-
πευτή, κινησιοθεραπευτή, γυμναστή, δασκάλας 
χορού, ζωγράφου, αγιογράφου, θεατρολόγου, 
εργοθεραπευτή ψυχολόγου, ψυχιάτρου  κλπ. 

Σκοπός του Κέντρου είναι:
1. Η ηθική, κοινωνική και ψυχολογική υπο-

στήριξη προς τις οικογένειες των ατόμων με 
ειδικές ανάγκες – ικανότητες. 

2. Η δημιουργία εξειδικευμένης δομής που 
θα συμβάλλει στην άρση της πολιτιστικής και  
κοινωνικής απομόνωσης των ατόμων με ειδικές 
ανάγκες που ζουν στην Πάρο και στην Αντίπα-
ρο.

3. Η απασχόλησή τους με πλούσια πολιτι-
στικά ερεθίσματα διευρύνοντας τους ορίζοντές 
τους και αναπτύσσοντας τη δημιουργικότητα 
και την κοινωνικότητά τους.  

4. Η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για τη 
σωστή αντιμετώπιση και κατανόηση των προ-
βλημάτων των συνανθρώπων με ειδικές ανά-
γκες, δεδομένης της προκατάληψης και του κοι-
νωνικού αποκλεισμού που υπάρχουν στις μικρές 
κοινωνίες. 

Σύμφωνα με τους υπεύθυνους του Κέντρου, 
τα άτομα με ειδικές ανάγκες που κατοικούν στην 
Πάρο και στην Αντίπαρο είναι πολλά περισσότε-
ρα από αυτά που φοιτούν στο Κέντρο.

Οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται για τις δραστη-

ριότητες του Κέντρου μας μπορεί να απευθύνε-
ται στα παρακάτω τηλέφωνα : 22840 51474 ή 
22840 51633.

Μπορούν επίσης να επικοινωνήσουν για ένα 
φιλικό ραντεβού με τους ειδικούς επιστήμονες 
του Κέντρου, έτσι ώστε να πληροφορηθούν 
και να γνωρίσουν το χώρο. Ο Σύλλογος γονέ-
ων - κηδεμόνων και φίλων, που έχει την ευθύνη 
της λειτουργίας του Κέντρου, ευχαριστεί όλους 
τους εθελοντές εκπαιδευτές, φυλάκτριες και φυ-
λάκτες και τους φίλους εθελοντές αλλοδαπούς, 
φίλους και φίλες που ζουν στην  Πάρο και συ-
μπαραστέκονται προσφέροντας  αφιλοκερδώς 
τις πολύτιμες υπηρεσίες τους, καθώς επίσης και 
όλους τους συνεργάτες και δωρητές για τη συ-
μπαράσταση και τη βοήθειά τους.                           
        

1ο Πρότυπο Εθελοντικό Κέντρο Α.Μ.Ε.Α.Ι. Κυκλάδων στη Νάουσα

« ΣΥΜ ΜΕΤΟΧ Η & ΔΗ ΜΙΟΥΡΓΙ Α »

Λαχειοφόρος αγορά και ευχαριστήριο   

Το Κέντρο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες πρόκει-
ται να κάνει  λαχειοφόρο αγορά για Οικονομική 
Ενίσχυση του Συλλόγου. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστεί πολύ τους 
επαγγελματίες του νησιού μας EXPERT, MAGNET 
ΔΕΙΚΤΑΣ, HOME STORES ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ, ΡΟ-
ΔΙΤΗΣ (ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ), ΕΠΙΠΛΑ ΝΤΟΛ-
ΚΑΣ, ΘΑΛΑΣΣΟΧΩΡΙΤΗΣ VODAFONE, 
ΤΑΝΤΑΝΗΣ (ΔΩΡΑ-ΕΠΙΠΛΑ), ΡΟΥΣΣΟΣ 
ΓΙΑΝΝΗΣ (ΗΧΗΤΙΚΑ), ΜΟΣΤΡΑΤΟΣ ΧΡΗ-
ΣΤΟΣ (ALMA), ΓΕΡΜΑΝΟΣ, ΒΙΩΝΗΣ ΣΤΕ-
ΛΙΟΣ και το ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ (ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ 
ΝΙΚΟΣ),  για την ευαισθησία τους και την προθυμία 
τους  στην  πραγματοποίηση της λαχειοφόρου με τις 
προσφορές τους.

Ευχόμαστε ολόψυχα Καλό και Χαρούμενο Πάσχα
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Η «Φωνή της Πάρου» αρ. φύλλου 273 
Σεπτέμβρης 1974

Πριν από 39 χρόνια «...με χρήματα (κόστος περίπου 500.000 δρχ.), αποκλειστικά 
του Λιμενικού Ταμείου της Πάρου κατασκευάστικαν τα στέγαστρα στο λιμάνι της Πάρου…».

«Παρόμοια στέγαστρα - τόσο εντυπωσιακά δηλαδή σε εμφάνιση – ομολογουμένως 
δεν υπάρχει περίπτωσις να δήτε αλλού. Είναι ένα έργο, για το οποίο αξίζει ανεπιφύλακτα 

ο δημόσιος έπαινος...».
Σήμερα, έτος 2008 των χιλιάδων επιβατών του λιμανιού μας έχουμε ακόμη τα ίδια στέγαστρα.  

Είμαστε ικανοποιημένοι;

Από τα μέσα Μαρτίου η «Φωνή της Πάρου» 
κυκλοφορεί ξανά, μετά από μια μικρή παύση. 
Κάθε Τετάρτη η «Φωνή» μας, έγκυρα και έγκαι-
ρα μας πληροφορεί για ότι συμβαίνει στα όμορφα 
νησιά μας, όπως το έκανε 63 χρόνια, από την 1η 
Οκτωβρίου 1945. 

Η διανομή στα νησιά μας γίνεται ΔΩΡΕΑΝ από 
59 σημεία, ενώ στην Αθήνα θα στέλνεται μέσω ΕΛΤΑ.

Όσοι από τους συμπατριώτες μας θέλουν 
να λαμβάνουν τη «Φωνή» κάθε εβδομάδα 

στο σπίτι τους, θα πρέπει να επικοινωνήσουν 
μαζί μας στα τηλέφωνα 22840 53555 ή 
22840 28025.

Η ετήσια συνδρομή για την αποστολή της 
εφημερίδας με ΕΛΤΑ είναι 35 ευρώ.

Λογαριασμοί Τραπέζης για κατάθεση  
της συνδρομής :

Τράπεζα Πειραιώς: 5712033206559
Εμπορική Τράπεζα : 85535960

Προς τους συμπατριώτες μας 
εκτός της Πάρου - Αντιπάρου

Μεγάλη Τετάρτη 23 Απριλίου ‘08

Στις 16/4/08 και έπειτα από τη δυναμική κινη-
τοποίηση της Συνομοσπονδίας Αλιέων Ελλάδος, 
ανεκλήθη η από 3/3/08 υπουργική απόφαση υπ’ 
αρ. 164198/2008 για την «Ελάχιστη απόσταση 
από την ακτή κατά την αλιεία με μηχανότρατα». 

Η απόφαση αυτή, μείωνε σε 1 ναυτικό μίλι την 
επιτρεπόμενη απόσταση αλιείας για τις μηχανό-
τρατες, κατά παρέκκλιση της ελάχιστης απόστα-
σης του 1,5 ν. μ. που ορίζει ο Ευρωπαϊκός Κανονι-
σμός 1967/2006.      

Απεσύρθη η τροπολογία που περιόριζε 
την αλιεία με μηχανότρατες

Συνομοσπονδία Αλιέων Ελλαδας

Οδηγίες τόσο προς τους πολίτες του νησιού όσο 
και προς τους επισκέπτες δίνει με ανακοίνωσή του το 
Αστυνομικό Τμήμα Πάρου, εν όψει του Πάσχα.

Όταν κυκλοφορείτε σε δημόσιους χώρους:
Αποφεύγετε να μεταφέρετε μεγάλα χρηματικά 

ποσά. Προστατέψτε καλά τις τσάντες  και το πορτο-
φόλι σας σε χώρους όπου υπάρχει συνωστισμός.

Όταν βρίσκεστε σε υπαίθριους χώρους αναψυχής 
(π.χ. ταβέρνες, καφετέριες κ.λ.π.)  μην τοποθετείτε 
την τσάντα σας σε διπλανά καθίσματα.

Να είστε επιφυλακτικοί σε άτομα που έρχονται σπί-
τι σας  με σκοπό να σας πουλήσουν ή να σας ενημερώ-
σουν για οτιδήποτε. Σε κάθε περίπτωση ενημερώστε 
την Υπηρεσία μας. Σε περίπτωση που ταξιδέψετε θυ-
μηθείτε ότι οδηγώ με ασφάλεια σημαίνει:

Μαθαίνω και εφαρμόζω τον Κ.Ο.Κ
Δεν οδηγώ όταν έχω καταναλώσει οινοπνευμα-

τώδη ποτά. Σέβομαι τα όρια ταχύτητας. Δεν κάνω 
αντικανονικά προσπεράσματα. Σταματώ στο STOP 
και δίνω προτεραιότητα. Δίνω προτεραιότητα στους 
πεζούς και στα άτομα με ειδικές ανάγκες. Σέβομαι τα 
σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων

Φορώ πάντοτε ζώνη ασφαλείας. Τοποθετώ τα παι-
διά στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου και τους φορώ 
ζώνη  ασφαλείας . Σε περίπτωση που οδηγώ ή είμαι 
συνεπιβάτης σε μοτοσικλέτα φορώ πάντα κράνος 

Πριν ξεκινήσω για ταξίδι ελέγχω το όχημα που θα 

οδηγήσω. Επίσης, αν πρόκειται να περάσετε τις εορτές 
του Πάσχα μακριά από την οικία σας,  φροντίστε:

Να μην αφήνετε σημειώματα για το πότε πρόκειται 
να επιστρέψετε ή για το πόσο καιρό θα απουσιάζετε.

Οι πόρτες και τα παράθυρα του σπιτιού σας να είναι 
καλά ασφαλισμένα.

Το σπίτι ή το διαμέρισμά σας  να μην δείχνει  «εντε-
λώς κλειστό», υποδηλώνοντας έτσι την απουσία σας.

Ενημερώστε για την απουσία σας συγγενικά και 
φιλικά σας πρόσωπα, τους γείτονές σας και αν υπάρ-
χουν ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι το Αστυνομικό Τμήμα 
της περιοχής σας.

Μην αφήνετε μεγάλα χρηματικά ποσά ή αντικείμε-
να αξίας στο σπίτι σας.

Σε περίπτωση που ενημερωθείτε από γείτονες, 
φιλικά ή συγγενικά σας πρόσωπα ότι παρατηρούν 
κάτι ύποπτο στην οικία σας μη διστάσετε να ειδοποι-
ήσετε το «100» ή την Υπηρεσία μας στα τηλέφωνα 
2284023333 & 2284021673.

Προσοχή στα βεγγαλικά και στις κροτίδες
Τα βεγγαλικά, οι κροτίδες, οι φωτοβολίδες, τα πυ-

ροτεχνήματα δεν είναι παιχνίδι. Όλοι μας οφείλουμε 
να γνωρίζουμε ότι τα υλικά αυτά είναι επικίνδυνα και 
η χρήση τους εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τη 
σωματική ακεραιότητα ή και για την ίδια τη ζωή. Ειδι-
κότερα οι γονείς θα πρέπει να ενημερώσουν τα παιδιά 
τους για τους κινδύνους που εγκυμονεί η χρήση αυ-
τών των ειδών.

Οδηγίες προς τους πολίτες για 
τις ημέρες του Πάσχα

Αστυνομικό Τμήμα Πάρου
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