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Τετάρτη
7 Μάη ´08
Έτος: 63ο

Νεα περίοδος
Φύλλο: 9

Έτος Ίδρυσης 1945

Με …πλαφόν «απειλεί» ο Βουλγαράκης, με διακοπή των δρομολογίων «απειλούν» οι εφοπλιστές

Εν αναμονή της νέας σύνθε-
σης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λι-
μενικού Ταμείου, παρατηρείται 
έντονη κινητικότητα. Σύμφωνα 
με τις πληροφορίες, το αργότερο 
έως την επόμενη εβδομάδα, θα 
έρθει στην Πάρο κλιμάκιο του 
Υπουργείου Οικονομικών, μετά 
από εντολή της Γενικής Διεύθυν-
σης Οικονομικής Επιθεώρησης 

του υπουργείου, για διενέργεια 
διαχειριστικού οικονομικού 
ελέγχου για τα έτη 2003-2006.

Εν τω μεταξύ, συνεχίζεται η 
προανάκριση, που αναμένεται να 
περατωθεί άμεσα. Η όλη υπόθε-
ση θα καταλήξει στην Εισαγγε-
λέα Σύρου, η οποία ήρθε στην 
Πάρο τις ημέρες του Πάσχα. 

Σύμφωνα με τις πληροφορίες 

είχε αρκετές συναντήσεις στο 
νησί για τη συγκεκριμένη υπό-
θεση. Συναντήθηκε με τους δύο 
πρώην προέδρους του Δημοτι-
κού Λιμενικού Ταμείου, Ευστρά-
τιο Παυλάκη και Κώστα Σκαν-
δάλη και το Δημοτικό υπάλληλο, 
Δημήτρη Αντωνόπουλο. 

Η συνάντηση και η συζήτηση 
έγινε στο Λιμεναρχείο Πάρου 

παρουσία του Λιμενάρχη, κ. 
Κουντρομιχάλη. Η Εισαγγελέας, 
επισκέφθηκε και το Δημαρχείο 
Πάρου, όπου είχε συνάντηση με 
το Δήμαρχο Χρ. Βλαχογιάννη 
και υπηρεσιακούς παράγοντες 
του Δήμου, αποκομίζοντας μία 
προσωπική εκτίμηση για τα όσα 
έγιναν, καθώς και για την πορεία 
των ανακρίσεων. 

Στην Πάρο η εισαγγελέας Σύρου

Αυξήσεις φωτιά σ τα εισιτήρια της ακτοπλοίας 
-  « Αγ κάθι» οι κρατήσεις «υπέρ τρίτων»

Ασφυκτικές αυξήσεις παντού!
Αυξήσεις παντού. Στα καύσιμα, στα ναύ-

λα, στα τρόφιμα, στους λογαριασμούς Ο.Τ.Ε 
και Δ.Ε.Η, ακριβό και το νερό και εμείς τι 
κάνουμε; Πως αντιδρούμε;

Είναι κυρίαρχο θέμα για ένα νησί το ύψος 
των ναύλων για τη διαμόρφωση των τιμών 
στην αγορά.

Οι αυξήσεις που ξεκινούν από 6% και φθά-
νουν στο 20% κάνουν την κατάσταση αφό-
ρητη. Με τη δικαιολογία της αύξησης της 
τιμής των καυσίμων, οι ακτοπλοϊκές εταιρείες 
κερδοσκοπούν σε βάρος των νησιωτών. Το 
κράτος απλά παρακολουθεί, αφού απόφαση 
και των δυο μεγάλων κομμάτων ήταν η απε-
λευθέρωση της αγοράς στην ακτοπλοΐα.

Η ΦΩΝΗ ΜΑ Σ
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Αυξήσεις 12% έως και 22% κα-
ταγράφονται στις τιμές των ακτο-
πλοϊκών εισιτηρίων από την 1η 
Απριλίου, ενώ κατά το τελευταίο 
έτος παρατηρήθηκαν συνολικές αυ-
ξήσεις έως και 110% σε ορισμένες 
ακτοπλοϊκές εταιρίες.  Εάν αφαι-
ρεθούν οι αυξήσεις «υπέρ τρίτων» 
και αυτό εξαρτάται καθαρά από την 
Κυβέρνηση, τότε οι τιμές θα πέσουν 
σημαντικά. Ωστόσο η ηγεσία του 
υπουργείου Ναυτιλίας εμφανίζε-
ται να αγνοεί τη πραγματικότητα.  
Μάλιστα σύμφωνα με δήλωση του 
υπουργού Ναυτιλίας  Γ. Βουλγαρά-
κη, μέχρι τις 20 Απριλίου στις υπη-
ρεσίες του ΥΕΝ είχαν αποσταλεί οι 

τιμοκατάλογοι μόνο δύο εταιρειών 
με αυξήσεις 6% (Blue Star και Μι-
νωϊκές γραμμές). 

Στο μεταξύ, πρώτη φορά αντέ-
δρασε το ΠΑΣΟΚ, - και βέβαια  με 
τη χαρακτηριστική του καθυστέρη-

ση - τονίζοντας σε ανακοίνωσή του 
ότι «…η ολιγοπωλιακή αγορά της 
ακτοπλοϊας δεν εποπτεύεται, η Επι-
τροπή Ανταγωνισμού είναι μονίμως 
απούσα, ενώ ο αρμόδιος υπουργός 
Ναυτιλίας περιορίζεται στο ρόλο 
του απλού παρατηρητή των εξελίξε-
ων…». Την ανακοίνωση υπογράφει  
η εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ για τη 
ναυτιλία, Ελπίδα Τσουρή.

Κινητικότητα για την υπόθεση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

σελ. 4
Από την περιοδεία του υπουργού 

σε νησιά των Κυκλάδων



Παραγωγή, εκτύπωση:

Έτος 63ο         Νέα περίοδος        Αριθμός φύλλου 9
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
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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 

Αξιόλογη μπορεί να χαρακτηριστεί η Δημοτική 
Βιβλιοθήκη Πάρου, η οποία εμπλουτίζεται συνε-
χώς με νέα βιβλία, λογοτεχνικά, επιστημονικά, 
παιδικά και άλλα χρήσιμα βιβλία και έντυπα. Επι-
πλέον όμως, διαθέτει κομπιούτερς που μπορούν να 
χρησιμοποιούνται από το κοινό. Ιδιαίτερο ωστόσο, 
είναι το γεγονός ότι στη βιβλιοθήκη μπορούν να 
απασχοληθούν με ότι τους ενδιαφέρει και τα άτομα 
με ειδικές ανάγκες, εφόσον υπάρχουν ειδικοί ηλε-
κτρονικοί υπολογιστές για τυφλούς, αλλά και για 
ανθρώπους με κινησιακές δυσκολίες.

Με περηφάνια μιλάει για τη Δημοτική Βιβλι-
οθήκη, η βιβλιοθηκονόμος Αλέγκρε Εσκαλόνε, 
η οποία περνάει αρκετές ώρες στο συγκεκριμένο 
χώρο και πασχίζει για το καλύτερο δυνατό. Και το 
πετυχαίνει σε μεγάλο βαθμό, γιατί όπως ανέφερε 
στη Φωνή, υπάρχει ενδιαφέρον από την αρμόδια 

υπηρεσία του Δήμου (ΔΕΠΑΠ) και πολύ καλή 
συνεργασία.

Σύμφωνα με την κ. Εσκαλόνε, υπάρχουν γύρω 
στις 11.000 βιβλία, εκ των οποίων τα περισσότερα 
είναι περασμένα και στον υπολογιστή, οπότε μπο-
ρεί οποιοσδήποτε να τα δει, είτε στη βιβλιοθήκη 
είτε από το ίντερνετ.

Υπάρχει η συλλογή του πληροφοριακού υλικού, 
οπτικοακουστικό υλικό, περιοδικά, παιδική συλλο-
γή που αφορά σε παιδιά προσχολικής ηλικίας έως 
και εφηβεία, βιβλία στο τμήμα των ανηλίκων, ένα 
κομμάτι με βιογραφίες, ένα κομμάτι με ξενόγλωσ-
ση λογοτεχνία και η κύρια συλλογή, που έχει βιβλία 
σε όλες τις θεματικές κατηγορίες. Τέλος υπάρχει η 
κλειστή συλλογή, που είναι ένα κομμάτι με υλικό 
που έχει σχέση με Πάρο και Κυκλάδες γενικότερα, 
είτε σε συγγραφική είτε σε εκδοτική παραγωγή.

Το κοινό ενδιαφέρεται
Η κ. Εσκαλόνε είναι ευχαριστημένη από την 

ανταπόκριση του κόσμου. «Έχουμε πάρα πολύ 
μεγάλη κίνηση και σύμφωνα με τα στατιστικά στοι-
χεία, από την έναρξη λειτουργίας της βιβλιοθήκης 
υπάρχει τριπλασιασμός από τη μία χρονιά στην 
επόμενη. Αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στα 1000 
μέλη, στα οποία υπάρχει μία ηλικιακή διαβάθμιση. 
Δηλαδή έχουμε τα παιδιά του Δημοτικού, που χρη-
σιμοποιούν τη βιβλιοθήκη και δανειστικά, κυρίως 
όμως για πληροφορίες σε σχέση με τις εργασίες 
τους. Έρχονται παιδιά του γυμνασίου ακριβώς για 
την ίδια χρήση, απουσιάζει ωστόσο το Λύκειο και 
γι΄ αυτό, πρόπερσι επισκέφθηκα όλα τα Γυμνάσια 
και όλα τα Λύκεια και συζήτησα με τα παιδιά. Βέ-
βαια, οι καθηγητές, αλλά και τα παιδιά υποστηρί-
ζουν ότι δεν χρησιμοποιούν τη βιβλιοθήκη λόγω 
φόρτου εργασίας. Εγώ πιστεύω ότι είναι ο τρόπος 
της διδασκαλίας. Όταν η διδασκαλία δεν προωθεί 
την εργασία, δεν έχει λόγο ο μαθητής να έρθει στη 
βιβλιοθήκη. 

»Έχουμε επίσης φοιτητές τους οποίους εξυπη-
ρετούμε με διαδανεισμό από άλλες βιβλιοθήκες, 

με τη σύνδεση που έχουμε με το Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου που αυτόματα η σύνδεση αυτή, μας δίνει 
πρόσβαση σε όλες τις on line πηγές των ακαδημα-
ϊκών βιβλιοθηκών. Και βέβαια έχουμε επισκέψεις 
από ενήλικες μη φοιτητές οι οποίοι ασχολούνται 
κυρίως με λογοτεχνία και ψυχολογία. Όχι το πολύ 
επιστημονικό εξειδικευμένο βιβλίο, αλλά αυτό που 
δίνει μια πληροφορία για να βελτιώσουμε την κα-
θημερινότητά μας ή τη σχέση γονέων – παιδιών».

Στη βιβλιοθήκη υπάρχουν 8 θέσεις εργασίας 
με σύγχρονους υπολογιστές και δύο ακόμη, που 
είναι για άτομα με ειδικές ανάγκες. Ο ένας υπο-
λογιστής είναι για άτομα με προβλήματα όρασης 
και ο δεύτερος για άτομα με προβλήματα κίνησης. 
Και βέβαια υπάρχει ράμπα για την εύκολη πρό-
σβασή τους. 

Η κ. Εσκαλόνε, έχει έρθει σε επαφή με το Σύλ-
λογο για τα άτομα με ειδικές ανάγκες που εδρεύει 
στη Νάουσα με σκοπό την προώθηση του εξο-
πλισμού αυτού στο σύλλογο, γιατί όπως λέει, το 
χρειάζονται περισσότερο. Αυτό βέβαια θα γίνει 

εφικτό, εφόσον το επιτρέπει η νομοθεσία.

«Παραπονεμένα παιδιά»
Η βιβλιοθήκη λειτουργεί από τον Ιούλιο του 

2003. Αρχικά υπήρχε μία Επιτροπή, ορισμένη 
από το Δήμαρχο, η οποία λειτουργούσε αφιλο-
κερδώς και μαζί με ανθρώπους από το Σύλλογο 
Φίλων της Βιβλιοθήκης και την κ. Εσκαλόνε, 
άρχισε σιγά-σιγά να καθορίζεται η πορεία της βι-
βλιοθήκης. Από τη στιγμή που μπήκαν οι εργα-
σίες και η πορεία, έληξε η θητεία της επιτροπής. 

Όπως αναφέρει η κ. Εσκαλόνε, «οι δημόσι-
ες και οι δημοτικές βιβλιοθήκες στην Ελλάδα, 
είναι τα παραπονεμένα παιδιά. Δεν αντιμετωπί-
ζονται όπως στην Ευρώπη. Δεν ξέρει ο έλληνας 
τι σημαίνει βιβλιοθήκη και πως θα τη χρησιμο-
ποιήσει. Γι΄ αυτό και εμείς οργανώνουμε τον 
προσανατολισμό στη χρήση και στη λειτουργία. 
Έχουμε σαν Πάρος σε σχέση με τις άλλες Δημο-
τικές Βιβλιοθήκες, πάρα πολύ καλή συνεργασία 
και πολύ υποστήριξη από όλη την ιεραρχία. Εγώ 
ουσιαστικά ανήκω στη ΔΕΠΑΠ και η ΔΕΠΑΠ 
στο Δήμο. Αυτή η αλυσίδα λειτουργεί πάρα 
πολύ καλά. Την έχουν αγκαλιάσει τη βιβλιοθήκη 
σε σημείο που εμείς πια υποστηρίζουμε άλλες βι-
βλιοθήκες και στις Κυκλάδες και εκτός Κυκλά-
δων. Έχω ταξιδέψει και έχω δει τις βιβλιοθήκες 
στα άλλα Κυκλαδικά νησιά, γιατί θέλω να έχω 
μια συνεργασία. Στόχος μου βέβαια είναι να μα-
ζευτούμε οι Κυκλάδες και να καταφέρουμε να 
ψηφιοποιήσουμε τις συλλογές μας. 

»Συνεργαζόμαστε και με το σπίτι της λογο-
τεχνίας, όπου αρχικά δεν «έβλεπε» ο ένας τον 
άλλον. Τα τελευταία δύο χρόνια όμως, έχουμε 
συζητήσει με την υπεύθυνη που είναι εκεί και 
λειτουργεί το χώρο, με αποτέλεσμα, οι συγγρα-
φείς που περνούν από κει να μαθαίνουν για τη 
βιβλιοθήκη και να τη χρησιμοποιούν. 

»Από κει και πέρα, πλησιάζουμε μεμονωμέ-
νους φορείς, όπως το Κέντρο Υγείας, για να δού-
με ποιες είναι οι ανάγκες τους σε πληροφοριακό 
υλικό, ώστε να το υποστηρίξουμε. Υπάρχει σταθε-
ρά ένας προϋπολογισμός για την αγορά βιβλίων.

 Και υπάρχει ξεχωριστό κομμάτι που αφορά 

Ένας «ζωντανός» οργανισμός
Δημοτική Βιβλιοθήκη Πάρου

Η Βιβλιοθηκονόμος κ. Αλέγκρε Εσκαλόνε



Τι είναι «διαβητικό πόδι»
Με τον όρο «διαβητικό πόδι» εννοούμε αλλοιώσεις 
στο πόδι που γίνονται από τον αστράγαλο μέχρι 
και τα δάκτυλα.
Πώς εμφανίζονται οι αλλοιώσεις του πέλματος και 
των δακτύλων στην πραγματικότητα.
βλέπε εικόνα.
«διαβητικό πόδι» «διαβητικού ποδιού»

γίνεται από ομάδα επιστημόνων που αρμονικά 
συνεργαζόμενοι έχουν πετύχει σημαντική μείωση 
των επιπλοκών του σακχαρώδους διαβήτου ανα-
φορικά με τα κάτω άκρα (πόδια).
Η ανάπτυξη κλινικών με κύριο αντικείμενο το 
«διαβητικό πόδι» αποτελείται από παιδοενδοκρι-
νολόγο, διαβητολόγο, αγγειοχειρουργό, λοιμωξι-
ολόγο, ορθοπεδικό, δερματολόγο, ψυχολόγο, και 
εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό, που συνερ-
γάζονται υπό τη μορφή του «teamwork».
Κύριο έργο τους είναι:
Πρόληψη: όσο και για ενήλικες σχετικά με την 
αποφυγή των επιπλοκών του «διαβητικού ποδιού» 
(τρόπος περιποίησης κ.λπ.).
Έγκυρη 3) Πολύπλευρη εξειδικευμένη αντιμετώ-
πιση των ήδη υπαρχόντων προβλημάτων «διαβητι-
κού ποδιού».
4) Ειδικά παπούτσια και πάτοι παπουτσιών για 
διαβητικούς.
5) Ψυχολογική υποστήριξη.
6) Ενημέρωση τόσο μέσω των κλινικών «διαβητι-
κού ποδιού» όσο και έντυπο υλικό για κάθε και-
νούρια επιστημονική επίτευξη, μέσω αλληλογρα-
φίας αυτόματα με τις κλινικές.
Ο καλά πληροφορημένος διαβητικός όχι μόνο δε 
θα αντιμετωπίσει τα προβλήματα του «διαβητικού 
ποδιού» αλλά θα αποτελεί και τον πρέσβη ενημέ-
ρωσης και των άλλων διαβητικών.
πρόληψη Στατιστικά Στοιχεία
Ο Σακχαρώδης Διαβήτης σήμερα είναι υπεύθυνος 
για το 60% των μη τραυματικών ακρωτηριασμών 
στα Νοσοκομεία.
Οι Διαβητικοί έχουν 10 φορές μεγαλύτερη πιθανό-
τητα να χάσουν ένα πόδι (ακρωτηριασμός)
σε σχέση με άτομα που δεν έχουν Σακχαρώδη Δια-
βήτη.
«Διαβητικό πόδι» και παιδί
Μόλις το 63% των διαβητικών παιδιών στον προ-
ηγμένο δυτικό κόσμο έχουν ενημερωθεί έστω μια 
φορά από το γιατρό τους για την προφύλαξη και 
περιποίηση των ποδιών, ενώ μόνο το 40% έχει εξε-
τασθεί ποδολογικά έστω μία φορά από τη στιγμή 
της διάγνωσης ως την ενηλικίωση. Περίπου 80% 
των διαβητικών παιδιών θα παρουσιάσουν βιοκι-
νητικές διαταραχές, δερματοπάθειες και λοιμώξεις 
στο πόδι, ποσοστό διπλάσιο από αυτό του γενικού 
παιδιατρικού πληθυσμού. Ένα στα τρία θα παρου-
σιάσει παρονυχία με τη μεγαλύτερη συχνότητα να 
απαντάται στα εφηβικά κορίτσια.
Νευροφυσιολογικές μελέτες έδειξαν ότι 87% των 
«ασυμπτωματικών» παιδιών με ΣΔ τύπου Ι εμφανί-
ζουν σημεία υποκλινικής νευροπάθειας των κάτω 
άκρων, που σχετίζονται κυρίως με τη χρονική δι-
άρκεια παρά με την ποιότητα ρύθμισης του δια-
βήτου. Οι διαταραχές αφορούν τόσο το κινητικό 
και αισθητικό όσο και το αυτόνομο νευρικό δίκτυο 
του ποδιού, με σημαντικότερες εκδηλώσεις τον 
«υποκλινικό» πόνο και τις διαταραχές στην ανοχή 

της θερμοκρασίας. Ο διαβητικός με τη μεγαλύτερη 
χρονική διάρκεια νόσου και το μεγαλύτερο κίν-
δυνο επιπλοκών αύριο, δεν μπορεί να είναι άλλος, 
από το παιδί με διαβήτη σήμερα...
Κάθε παιδί με διαβήτη πρέπει να επισκέπεται 1 
φορά το χρόνο την κλινική «διαβητικό πόδι» ια 
εκπαίδευση και προληπτική εξέταση (Diabetes UK 
guidelines-2000).

Ποιες οι αιτίες που προκαλούν το 
«διαβητικό πόδι»
Ο σακχαρώδης διαβήτης αποτελεί 
μια διαταραχή του μεταβολισμού 
του σακχάρου, του λίπους και των 
πρωτεϊνών, προσβάλλει κάθε όρ-
γανο αλλά οι κύριες εκδηλώσεις 1. 
Νευροπάθεια 2. Αγγειοπάθεια
3. Μείωση αντοχής στις λοιμώξεις.
Ποιες οι συνέπειες της διαβητικής 
νευροπάθειας;
«Νευροπαθητική αρθροπάθει-
α»παραμόρφωση «Νευροπαθητικό 
έλκος» μόλυνση του οστού «οστε-
ομυελίτις» και τελικά ακρωτηρια-
σμό.
Πώς προλαμβάνεται η διαβητική 
νευροπάθεια:
Με τον καλό έλεγχο του σακχάρου 

του αίματος, με άλλα λόγια με τη σωστή ρύθμιση 
του «Σακχαρώδους Διαβήτου».
Ποιες οι συνέπειες της διαβητικής αγγειοπάθειας:
α. Ο ασθενής δεν μπορεί να περπατήσει, (τον πιά-
νει κράμπα στη γάμπα μόνον όταν περπατάει, «δι-
αλείπουσα χωλότητα» - κουτσαίνει κατά διαστή-
ματα και μόνο στην προσπάθεια, διότι τα αγγεία 
είναι αποφραγμένα και δε δίνουν αρκετό αίμα στο 
πόδι που χρειάζεται όταν κινείται).
β. Το χρώμα του ποδιού αλλάζει, γίνεται ωχρό ή 
πολύ κόκκινο με διογκωμένες φλέβες.
γ. Τα νύχια παχύνονται ή αλλάζουν σχήμα.
Ευαισθησία στις λοιμώξεις:
Η άμυνα του οργανισμού είναι αρκετά μειωμένη 
με αποτέλεσμα να υπάρχουν συχνές λοιμώξεις, που 
προκαλούνται από πολλά μικρόβια συγχρόνως 
(πολυμικροβιακή λοίμωξη).
Πώς προλαμβάνουμε μια λοίμωξη στα πόδια;
1. Καθημερινή περιποίηση των ποδιών με συγκε-
κριμένες οδηγίες
2. Ενα «καθρεπτάκι» στο δάπεδο και παρατηρούμε 
καθημερινά τις πατούσες, τις πτέρνες, τα δάκτυλα.
Τι μπορεί να προσφέρει η Ιατρική σήμερα, στο «δια-
βητικό πόδι»
Επειδή το «διαβητικό πόδι», αποτελεί τοπική εκδή-
λωση μιας συστηματικής νόσου, σήμερα υπάρχουν 
εξειδικευμένες κλινικές με το χαρακτηριστικό τίτ-
λο, κλινική «διαβητικό πόδι» και έτσι αντιμετω-
πίζεται σαν μια συστηματική νόσος. Οι «κλινικές 
διαβητικού ποδιού», αποτελούνται από μια ομά-
δα ειδικών επιστημόνων, όπως αγγειοχειρουργοί, 
λοιμωξιολόγοι, επεμβατικοί ακτινολόγοι, ορθο-
πεδικοί, μικροχειρουργοί, ειδικοί νοσηλευτές που 
εξειδικεύονται σ’αυτό το αντικείμενο και συνερ-
γάζονται στενά, «teamwork».
Ποιες οι τελευταίες εξελίξεις και τεχνικές στην αντι-
μετώπιση των αγγειακών παθήσεων στο «διαβητικό 
πόδι»
1. Αγγειοπλαστική
2. Laser και Αγγειοπλαστική
3. Ενδαρτηριακό Laser
Με τις τεχνικές αυτές έχουν μειωθεί οι ακρωτηρια-
σμοί σε ποσοστό πάνω από 90%.
«κλινική διαβητικό πόδι» ομάδα εξειδικευμένων 
επιστημόνων με Διευθυντή τον αγγειοχειρουργό κ. 
Γ. Κούστα, ο οποίος διευθύνει και την Αγγειοχει-
ρουργική Κλινική. Στα 3 χρόνια λειτουργίας έχουν 
νοσηλευτεί και θεραπευτεί επιτυχώς πάνω από 650 
ασθενείς με σοβαρό πρόβλημα στα πόδια.

Καμπυλώσεις
(παραμόρφωσις των

δακτύλων)

Μείωσις
αισθητικότητας

(αναίσθητο)

Παραμόρφωσις πέλματος που οδηγεί σε
πίεση των μεταρσίων και δημιουργεί

κάλους, έλκος, οστεομυελίτιδα, γάγγραινα

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ

Του Γεωργίου Σ. Κούστα
t.fellow of M.G.H .HARVARD MEDICAL SCHOOL

Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
Διευθυντής Αγγειοχειρουργικής Κλινικής Ιατρικού Αθηνών.
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Σύμφωνα με την κ. Τσουρή, η κυβέρνη-
ση αποφάσισε πριν από δύο χρόνια, χωρίς 
σχεδιασμό και κανονιστικό πλαίσιο, την 
απελευθέρωση των ναύλων της οικονομι-
κής θέσης στην ακτοπλοΐα, αγνοώντας ότι 
η διασφάλιση των ακτοπλοϊκών υπηρεσι-
ών δεν μπορεί να επαφίεται στη διακριτική 
ευχέρεια των επιχειρηματιών.

Οι αυξήσεις
Αξίζει να σημειωθεί ότι στη γραμμή Πειραι-

άς - Σαντορίνη, τα εισιτήρια της οικονομικής 
θέσης εμφανίζονται αυξημένα από 8% έως και 
22%, ενώ σε γραμμές όπως Πειραιάς - Πάρος 
ή Πειραιάς - Μυτιλήνη εμφανίζονται αυξήσεις 
έως και 15%.

Ο υπουργός Ναυτιλίας, είχε διαδοχικές και  
ξεχωριστές συναντήσεις με έξι εκπροσώπους 
ναυτιλιακών εταιριών.

Αρχικά συνάντησε τον κ. Μιχάλη Σακέλη, 
εκπρόσωπο της Blue Star – ο οποίος συμβαίνει 
να είναι και ο πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων  
Ακτοοπλόων (ΕΕΑ) – από τον οποίο ζήτησε να 
μειωθούν οι ναύλοι, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος ο 
υπουργός είχε προτείνει στην αρμόδια επιτροπή 
του Υπ. Οικονομικών αυξήσεις 8% στις ελεγχό-
μενες θέσεις.

Όπως δήλωσε στη «ΦΩΝΗ» ο κ. Σακέ-
λης, ο ίδιος επεσήμανε στον υπουργό ότι, είτε 
θα παραμείνουν οι ναύλοι όπως κάθε εταιρία 
έχει διαμορφώσει την τιμολογιακή της πολι-
τική, είτε δεν θα εκτελούνται τα δρομολόγια.  
Με άλλα λόγια ο κ. Σακέλης, υποστήριξε ότι 
οι ακτοπλοϊκές εταιρίες δεν θα είναι πλέον βι-
ώσιμες εάν υποχρεωθούν να μειώσουν τους 
ναύλους και επεσήμανε στον κ. Βουλγαράκη 
ότι η μείωση της τιμής των εισιτηρίων είναι 
στην ουσία στην ευχέρεια της ίδιας της κυβέρ-
νησης.  Όπως διευκρίνισε, εάν αφαιρεθεί από 
τα εισιτήρια της ακτοπλοΐας, η πλειοψηφία 
των κρατήσεων «υπέρ τρίτων», που δεν είναι 
ανταποδοτικές προς τους επιβάτες, τότε είναι 
δυνατόν αμέσως να μειωθούν οι ναύλοι έως 
και 30%.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από τις εκλογές του 
2004, η Ν.Δ., που τότε βρισκόταν στην αντι-
πολίτευση, είχε υποσχεθεί ότι με την ανάληψη 
της εξουσίας θα ακύρωνε την επιβάρυνση του 

3%, που επιβλήθηκε επί υπουργίας Στ. Σου-
μάκη για τη στήριξη των άγονων γραμμών.  
Μέχρι σήμερα η κυβέρνηση δεν έχει αφαιρέσει 
αυτή την επιβάρυνση.  Επίσης τα  ακτοπλοϊκά 
εισιτήρια επιβαρύνονται με αχθοφορικά και 
διάφορα παρόμοια βάρη, τη στιγμή που οι 
αχθοφόροι δεν υπάρχουν ούτε σε φωτογραφία 
στο λιμάνι του Πειραιά και των νησιών.

Ο κ. Σακέλης, επέρριψε ευθύνες και στις το-
πικές Αυτοδιοικήσεις για την επιμονή τους να 
εισπράττουν λιμενικά τέλη χωρίς να εκτελούν 
έργα για τη βελτίωση των λιμενικών υποδο-
μών στα  νησιά.

Ανάλογες ήσαν και οι θέσεις των κ. Βαρ-
δινογιάννη της ΑΝΕΚ΄, Αγαπητού της 
HELLENIC SEAWAYS, Σαρρή της 
MINOAN LINES, καθώς και του Γεράσιμου 
Αγούδημου της G.A. Ferries.

Απειλεί με επιβολή «πλαφόν» !
Μετά τη συνάντησή του με τους εκπροσώ-

πους των εταιριών, ο κ. Βουλγαράκης ανέφε-
ρε ότι σχετικά με τις τιμές των εισιτηρίων το 
υπουργείο παρακολουθεί το θέμα από κοντά 
και θα εφαρμόσει τη νομοθεσία όπου παρατη-

ρηθεί παραβίαση των κανόνων του ανταγωνι-
σμού και υπέρογκες αυξήσεις των ναύλων.

Ο ίδιος κάλεσε τις εταιρείες να επιδείξουν 
αυτοσυγκράτηση προκειμένου να μην ανα-
γκαστεί το ΥΕΝ να λάβει έκτακτα μέτρα και 
τις δυνατότητες που έχει από τις υπουργικές 
αποφάσεις για την απελευθέρωση των ναύλων 
της οικονομικής θέσης.

Σχετικά με τις επιχειρηματικές εξελίξεις 
στην ακτοπλοΐα και σε ερωτήματα αν αυτές 
οδηγούν σε μονοπωλιακές καταστάσεις ο κ. 
Βουλγαράκης ανέφερε ότι η αγορά αυτή το 
τελευταίο διάστημα είναι εξαιρετικά ευμετά-
βλητη και παρουσιάζει αστάθεια.

Η κυβέρνηση, είπε, έχει ως αρχή τη λειτουρ-
γία του ανταγωνισμού στις αγορές, προκειμέ-
νου να μη δημιουργούνται μονοπώλια.

Προς αυτή την κατεύθυνση, πρόσθεσε, απέ-
στειλε επιστολή στην Επιτροπή Ανταγωνισμού 
με την οποία την καλούσε να εξετάσει τις μετα-
βολές που διαφαίνονταν, όμως αμέσως μετά η 
κατάσταση ανατράπηκε με κινήσεις από τους 
ίδιους τους επιχειρηματίες με την ανταλλαγή 
πακέτων των μετοχών τους.  

Θεοδοσία Κοντζόγλου

Αυξήσεις φωτιά σ τα εισιτήρια
της ακτοπλοίας -  « Αγ κάθι»
οι κρατήσεις «υπέρ τρίτων»

Με …πλαφόν «απειλεί» ο Βουλγαράκης, με διακοπή των δρομολογίων απειλούν οι εφοπλιστές
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Μία μόλις εβδομάδα πριν τε-
θεί σε εφαρμογή το νέο σύστη-
μα κοστολόγησης των ναύλων 
στα μέσα μεταφοράς της Αθή-
νας, το υπουργείο Μεταφορών 
επέλεξε τη Μεγάλη Πέμπτη 
για να ανακοινώσει αύξηση της 
τάξεως του 5% στα κόμιστρα 
των ταξί και αγοραίων, των 
υπεραστικών ΚΤΕΛ, των φορ-
τηγών δημόσια χρήσης και των 
βυτιοφόρων

Στα αστικά ΚΤΕΛ της επαρχί-
ας η αύξηση καθορίστηκε στα 10 
λεπτά και έτσι η διαδρομή θα στοι-
χίζει 90 λεπτά (αύξηση 12,5%).

Η αύξηση στα κόμιστρα θα 
ισχύσει από τις 19 Μαΐου, με 
τη δημοσίευση των σχετικών 
αποφάσεων στην Εφημερίδα 
της Κυβέρνησης.

Σε προηγούμενες συναντή-
σεις τους με την ηγεσία του 
υπουργείου Μεταφορών οι αυ-

τοκινητιστές είχαν ζητήσει ανα-
προσαρμογή του τιμολογίου 
κατά 15%, λόγω του αυξημένου 
κόστους των καυσίμων.

Όπως δήλωσε ο υπουργός 
Κωστής Χατζηδάκης, τα νέα τι-
μολόγια λαμβάνουν υπ' όψη τις 
ανάγκες των επαγγελματιών, 
αλλά παράλληλα «την οικονο-
μική στενότητα των πολιτών 
και την ανάγκη να συγκρατη-
θεί ο πληθωρισμός».

Νέο κύμα αυξήσεων από 19 Μαΐου

Κοσμοσυρροή στην Πάρο τις ημέ-
ρες του Πάσχα και την Πρωτομαγιά

«Φόρτωσε» 
το νησί

Κοσμοσυρροή στην Πάρο τις ημέρες του Πά-
σχα και την Πρωτομαγιά. 

Οι αφίξεις ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο.
Πολλοί Αθηναίοι, αλλά και Επαρχιώτες επέλε-

ξαν την Πάρο για να περάσουν τις άγιες ημέρες, 
αλλά και την πρωτομαγιά, οπότε και έφτασε το 
νέο κύμα επισκεπτών. 

Η κίνηση φέτος το Πάσχα, ήταν ιδιαίτερα αυ-
ξημένη σε σχέση με πέρυσι αλλά και με το 2006. 

Σύμφωνα με στοιχεία του λιμεναρχείου Πά-
ρου από την Παρασκευή 18 Απριλίου μέχρι και 
το Μεγάλο Σάββατο 26 Απριλίου, αφίχθησαν 
στο λιμάνι της Παροικιάς 65 πλοία από τον 
Πειραιά, 10 κατά μέσο όρο την ημέρα, ενώ οι 
επισκέπτες έφθασαν τους 20.000 και τα Ι.Χ. τα 
3.200. Σ’ αυτούς προστέθηκαν περίπου 3.000 
ακόμη επισκέπτες που ήρθαν στην Πάρο για 
την Πρωτομαγιά.

Πέρυσι το αντίστοιχο διάστημα οι επισκέπτες 
ήσαν, 13.500 και τα Ι.Χ. 2.400. Το 2006 τα αντί-
στοιχα νούμερα ήσαν, 17.500 επισκέπτες και 
3.000 Ι.Χ.

Υπήρξε μια αύξηση 6.500 επισκεπτών σε σχέ-
ση με πέρυσι και 2.500 επισκεπτών σε σχέση με 
το 2006.

Σύμφωνα με το Λιμενάρχη κ. Κουντρομιχάλη, 
τόσο κατά την άφιξη όσο και κατά την αναχώρη-
ση των επισκεπτών δεν δημιουργήθηκε κανένα 
απολύτως πρόβλημα. Και αυτό γιατί το λιμεναρ-
χείο Πάρου είχε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα. 
Όλοι οι λιμενικοί, βρίσκονταν επί ποδός και κα-
θοδηγούσαν τους ταξιδιώτες, βάζοντας παράλ-
ληλα τάξη και στα οχήματα  

Να υπενθυμίσουμε ότι η πληρότητα των τα-
χυπλόων και των πλοίων της Blue Star Ferries 
από τη Μεγάλη Τετάρτη μέχρι και το Μεγάλο 
Σάββατο από τον Πειραιά για την Πάρο άγγιξε 
το 100% ενώ στα συμβατικά η πληρότητα δεν 
ξεπέρασε το 50% με 60%.

Συνέχεια από την 1η σελ.

Σύγκριση τιμών 2007 – 2008 σε απλή οικονομική θέση
2007 2008 αύξηση (%)

H.S.W. 45,50 51 11,5
Αίολος Κεντέρης 45 50 9,5

G.A. Ferries 22-30 26-33 9,0
Bleu Star 25,50 28 6,5
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Πανηγυρικό εσπερινό για τη συμπλήρωση είκοσι 
χρόνων από την ίδρυσή του ετέλεσε ο Χορευτικός 
Όμιλος Νάουσας Πάρου την Τετάρτη 30 Απριλί-
ου 2008, στον ιερό ναό του Αγίου Αθανασίου, στη 
Νάουσα. Χοροστάτησε ο ιερέας Κωνσταντίνος 
Δευτερήγος και παρευρέθησαν μέλη και φίλοι του 
Συλλόγου. Όλοι εξέφρασαν την ευχή να συνεχιστεί 
η δυναμική πορεία του χορευτικού για πολλά ακόμα 
χρόνια. Ο ΧΟΝ ευχαριστεί τον π. Κωνσταντίνο, 
τους ιεροψάλτες Χρήστο Αλιφιέρη και Νίκο Γαβαλά, 
τους επιτρόπους της τοπικής ενορίας και όλους όσοι 
τον τίμησαν με την παρουσία τους. 

Πρωτομαγιά στην πλατεία της Νάουσας
Κάθε εμπόδιο για καλό, συνηθίζει να λέει ο λαός 

μας. Έτσι, εξαιτίας της αναβολής της πασχαλινής 
εμφάνισης του ΧΟΝ στην κεντρική πλατεία της 
Νάουσας λόγω κακοκαιρίας, προέκυψε η υποδοχή 
του τελευταίου ανοιξιάτικου μήνα με πολύ χορό και 
κέφι το βράδυ της Πρωτομαγιάς. Ομάδα ενηλίκων 
χορευτών παρουσίασε ένα ποικίλο πρόγραμμα με 
χορούς και τραγούδια από τα νησιά του Αιγαίου, σε 
επιμέλεια του χοροδιδασκάλου Παναγιώτη Σπύρου, 
ενώ στη συνέχεια χόρεψε παρέα με τους θεατές. 
Παρευρέθησαν ο Δήμαρχος Πάρου κ. Χ. Βλαχογι-
άννης, η Πρόεδρος του Δημοτικού Διαμερίσματος 

Νάουσας κα Μαρία Τριπολιτσιώτου - Τσουνάκη, εκ-
πρόσωποι τοπικών συλλόγων και πολύς κόσμος. Το 
ΔΣ του ΧΟΝ ευχαριστεί το Δ. Δ Νάουσας και την 
κα Πρόεδρο  για την πρόσκληση. 

Πανηγυρικός εσπερινός 
για τα είκοσι χρόνια του Ομίλου

Χορευτικός όμιλος Νάουσας – Πάρου

πολιτισμός

ΤΕΣΣ ΑΡΑΚΟΝΘΗ ΜΕΡΟΝ ΜΝΗ ΜΟΣΥΝΟΝ

Από τις 15 έως τις 20 Μαίου προγραμματίστηκε 
να πραγματοποιηθεί το «Νέο Συμπόσιο» στο σπίτι 
της Λογοτεχνίας στις Λεύκες της Πάρου. 

Συγκεκριμένα, το International Writing Program 
(IWP) του Πανεπιστημίου της Iowa, ΗΠΑ σε συ-
νεργασία με το Ίδρυμα Fulbright στην Ελλάδα και 
το Δήμο της Πάρου, οργανώνουν το τρίτο «Νέο 
Συμπόσιο», το οποίο θα φιλοξενήσει 15 συγγραφείς 
από όλο τον κόσμο. Η συνάντηση θα γίνει μεταξύ 
15-20 Μαΐου στην Πάρο στο «Σπίτι της Λογοτε-
χνίας» στις Λεύκες όπου φιλοξενήθηκε τα δύο προ-
ηγούμενα χρόνια το «Νέο Συμπόσιο». 

Οι 15 συμμετέχοντες αυτής της χρονιάς έχουν 

υποβάλλει εισηγήσεις πάνω στο θέμα «Σπίτι-Πατρί-
δα», οι οποίες θα αποτελέσουν την κοινή βάση για 
έντονες διαπολιτισμικές συζητήσεις.  

Τον Ιούλιο το Θερινό Σχολείο
Από 13 έως 27 Ιουλίου θα λειτουργήσει το Θερινό 

Σχολείο Πάρου του Πανεπιστημίου Αιγαίου για το 
2008. 

Προσκεκλημένοι ομιλητές θα είναι πανεπιστημια-
κοί καθηγητές και ερευνητές εγνωσμένου επιστημο-
νικού κύρους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Θέμα του Θερινού Σχολείου θα είναι: «Πόλεις 
και Πολεοδομικός Σχεδιασμός στη «δίνη» της Πα-
γκοσμιοποίησης».

Ένα επτάλεπτο ντοκιμαντέρ για την Πάρο θα προ-
βάλει στα Μέσα Μαίου, το κρατικό κανάλι και η δημο-
φιλής πλέον εκπομπή «Μένουμε Ελλάδα».

Οι συντελεστές της εκπομπής ήρθαν στο νησί 
την Πέμπτη πριν από το Πάσχα και έφυγαν Με-
γάλη Τετάρτη. Στο διάστημα αυτό, ξεναγήθη-
καν σε όλες τις περιοχές της Πάρου και συζήτη-
σαν με πολύ κόσμο, αλλά και με ανθρώπους του 
Δήμου Πάρου. Μάλιστα την Κυριακή, μία πα-
ρέα νέων παιδιών του νησιού τους ξενάγησε σε 
όλες τις παραλίες.

Στη Νάουσα, την 
οποία επισκέφθηκαν 
τη  Μεγάλη Δευτέρα, 
συζήτησαν κυρίως με 
τους ψαράδες της πε-
ριοχής, καθώς διαπί-
στωσαν ότι οι Ναου-
σιώτες εξακολουθούν 
να κρατούν τα ηνία 
στο ψάρεμα, έχοντας 
ακόμη τα περισσότερα 
ψαροκάικα σε όλες τις 

Κυκλάδες. Δεν παρέλειψαν βέβαια να επισκεφθούν 
και την αντίπαρο και αφού ολοκλήρωσαν το ντοκι-
μαντέρ, επέστρεψαν στη βάση τους.

Η προβολή του θα γίνει στα μέσα Μαίου 1 με 2 
μετά το μεσημέρι (δεν έχει οριστεί ακόμη ακριβής 
ημερομηνία) ενώ θα υπάρξουν επαναλήψεις και 
κατά τη διάρκεια του Ιουνίου.

Οι συντελεστές της εκπομπής φιλοξενήθη-
καν δωρεάν από το ξενοδοχείο «Μαργαρίτα» 
στον Αμπελά.

Μία βραδιά με …απαλές νότες προσέφερε ο Πο-
λιτιστικός Σύλλογος «Αρχίλοχος». Την Τρίτη του 
Πάσχα στις 9:00 μ.μ παρουσίασε μια μουσική εκδή-
λωση έντεχνου ελληνικού τραγουδιού εμπνευσμένη 
από τα χρώματα της Άνοιξης.

Ο Βασίλης Ρακόπουλος  και ο Βαρθακούρης Πέ-
τρος (μπάσο), ο Καλατζής Δημήτρης (πιάνο) και η 
Μπινοπούλου Νανά (τραγούδι), χάρισαν στο κοινό 
όμορφες μουσικές στιγμές.

Με την ευγενική χορηγία των: 3Μ: Ευάγγελος 
Σαρρής, Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης: Κων/
νος Μπιζάς-Αναστάσιος Κασαπίδης Αρχιτεκτονικό 
Γραφείο: Βαγγέλης  Ζάρναρης  Magnet electric: 
Εμμ. Δεικτάς & Υιός Ο.Ε.

« Χρώματα της Άνοιξης»

Η εκπομπή «Μένουμε Ελλάδα» περιηγήθηκε στην Πάρο

Στα μέσα Μαίου η προβολή

«Νέο Συμπόσιο» στο σπίτι της Λογοτεχνίας 

Κ ατα λύτης για 
διαπολιτισμικ ές αν τα λ λ αγές

Την περασμένη Κυριακή η ανανεωμένη μουσι-
κή ομάδα "delaparo" παρουσιάστηκε στην εκπομπή 
«Κυριακάτικο τραπέζι» σε μια μουσική παράσταση 
- έκπληξη. Η ομάδα ξεκίνησε επαγγελματικά πλέον να 
λειτουργεί από το 2002 έχοντας 6 άτομα, εμπλουτίζεται 
όμως συνεχώς.  

Στην εκπομπή έπαιξαν παραδοσιακά νησιώτικα κομ-
μάτια από όλο το Αιγαίο. Εκεί ανακοινώθηκε επισήμως 

το όνομα «Delaparo» και βέβαια η ομάδα μπαίνει πια 
δυναμικά στο παιχνίδι, καθώς ετοιμάζεται για το πρώτο 
της CD.

Τη μουσική ομάδα αποτελούν: Σπύρος Μπάλι-
ος βιολί, Νίκος Παπαδάκης λαούτο, Νίκος Τσα-
ντάνης τσαμπούνα και τραγούδι, Γιώργος Βεντου-
ρής μπάσο,  Μανώλης Ραγκούσης και Διονυσία 
Παπούλη τραγούδι.

Εκδήλωση στον Αρχίλοχο με …απαλές νότες

Κυριακάτικο τραπέζι 
σ τη ΝΕΤ με «Delaparo»

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Παροναξίας τελεῖ τήν Κυριακήν τῶν Μυροφόρων, 11ην 
Μαΐου 2008 καί ὥραν  10:00΄ π.μ. εἰς τό Ἱερόν Προσκύνημα Παναγίας 

Ἑκατονταπυλιανῆς Πάρου, τό τεσσαρακονθήμερον ἱερόν Μνημόσυνον τοῦ 
Μακαριστοῦ Ποιμενάρχου ἡμῶν

κυρου ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ Β΄

Ἡ παρουσία ὅλων καί ἡ συμπροσευχή μας εἶναι ἐποφειλομένη τιμή εἰς τόν μακα-
ριστόν Ποιμενάρχην μας, ὁ ὁποῖος ἀναλώθηκε εἰς τήν διακονίαν ἑνός ἑκάστου ἐξ 
ἡμῶν, προσευχόμενος καί δεόμενος τοῦ Κυρίου, διά τήν πνευματικήν προαγωγήν 

τῶν Νησιῶν μας.

Ο ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ ΕΥΣΕΒΙΟΣ 
ΤΟΠΟΤΗΡΗΤΗΣ
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ΕΡΓΑΣΙΑ - ΖΗΤΗΣΗ

Ζητείται έμπειρος κόφτης κρεάτων 
για κρεοπωλείο στην Μύκονο. Τηλ: 
6949738480/6981856414

Ζητείται κοπέλα για την 
RECEPTION ενοικιαζόμενων 
βιλλών πολυτελείας, στην περιοχή 
Λίμνες (1 χλμ από την Νάουσα). 
Η γνώση Αγγλικών και Η/Υ θα 
θεωρηθεί πλεονέκτημα. Παρα-
καλούνται οι ενδιαφερόμενες να 
επικοινωνούν με το τηλέφωνο.  
ΤΗΛ: 2284051858,6982204251

Για κομμωτήριο στη Νάουσα, ζητεί-
ται κοπέλα με γνώσεις κομμωτικής. 
Τηλ. 2284051615

Ζητείται ζευγάρι για φύλαξη κτήμα-
τος. Δωρεάν διαμονή, νερό, θέρμανση.  
Τηλ: 6946609790

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Εργάτης από Ρωσία, μιλάει καλά 
Ελληνικά, ζητάει εργασία. Γνώ-
στης οικοδομικών εργασιών. Τηλ: 
6979489446/22840-23961

Κυρία από Ρωσία, μιλάει καλά 
Ελληνικά, αναλαμβάνει παντός 
τύπου οικιακών εργασίων. Τηλ: 
6948566893/22840-23961

Κυρία, Ελληνίδα, με πολλές δυνατό-
τητες για εργασία σε γραφείο, χώρους 
εστίασης ή φύλαξη παιδιών, μιλάει 
αγγλικά και γαλλικά, ζητάει απογευ-
ματινή απασχόληση στην Παροικία. 
Τηλ: 6932629045

Μηχανολόγος Μηχανικός ζη-
τάει μόνιμη εργασία στην Πάρο.  
Τηλ :6948448274

Κυρία αναλαμβάνει την φύλαξη μι-
κρών παιδιών πρωινές ώρες, περιοχή 
Παροικία. Τηλ:6938464857

Φιλόλογος παραδίδει ιδιαίτερα 
μαθήματα σε μαθητές Γυμνασί-
ου και Λυκείου, τιμές προσιτές.  
Τηλ 6946 713374

Δασκάλα Ιταλικών παραδίδει μα-
θήματα σε παιδιά και ενήλικες.  
Τηλ: 6974365805

Αριστούχος καθηγήτρια φωνητικής 
παραδίδει μαθήματα τραγουδιού σε 
επαγγελματίες και ερασιτέχνες τρα-
γουδιστές. Τηλ: 6948009943

Ελληνίδα αναλαμβάνει οικιακές εργα-
σίες. Τηλ. 6943668768

ΔΙΑΦΟΡΑ 

Ζητούνται προς αγορά οικόπεδα 
εκτός σχεδίου, άρτια και οικοδομή-
σιμα. Πληρωμή μετρητοίς εντός 
24 ωρών. Προσφέρεται το διπλά-
σιο της αντικειμενικής αξίας τους. 
Τηλ:6934605123, 22840 53273

Ζητείται προς ενοικίαση,ανεξάρτητη 
μονοκατοικία, τουλάχιστον 85 τμ, 
εκτός σχεδίου, με δικό της αποκλει-
στικό οικόπεδο ( όχι σε συγκρότημα 
κατοικιών ) και θέρμανση, για όλο το 
χρόνο. Τηλ:6934605123.

Πωλούνται έξι νιπτήρες σε τιμή 
ευκαιρίας. Τηλ: 22840 51204-5 / 
6979319645

Ζητείται προς ενοικίαση, οικεία με 3 
κρεβατοκάμαρες και θέρμανση,στην 
Παροικία και ευρύτερη περιοχή.  
Τηλ: 2284025120

Πωλείται στρώμα καινούργιο 1,92 χ 
1,10 μόνο 100 €. Τηλ:6973038106

Πωλείται HYUNDAI EXCEL,1500 
κυβ, σε άριστη κατάσταση, μοντέ-
λο 1993, 1ο χέρι, ηλεκτρικά παρά-
θυρα, κοτσαδόρος. Τιμή 2000€.  
Τηλ : 6937175405

Ζητείται συνεργάτης για επιχείρηση 
καφέ, snack bar, σε πλήρη λειτουργία, 
στην Αλυκή. Τηλ : 6932577711

Μελέτες για προγράμματα της Ε.Ε. 
Επιχορήγηση Επιχειρηματικών 
Επενδύσεων με βάση τον αναπτυξι-
ακό νόμο 3299 / 2004. Αφορά τον 
τουριστικό τομέα, βιομηχανικό τομέα 
και επενδυτικά σχέδια. Καμία επι-
βάρυνση πριν τη διεκπεραίωση των 
αιτήσεων. Τηλ : Αθήνα 210 3306087, 
Πάρος 6972315299

ALFA ROMEO 156 SW, 1600 κ. 
Distictive (foul extra). 37.000 klm, 
κυκλοφορίας 10/200. Τιμή: 12.000€. 
Τηλ : 6974969592

Πωλείται. Τηλ. 6974357009

Πωλείται αυτοκλινητο PEUGEOT 
GTI 1600 κυβικά κάμπριο, με ηλε-
κτρικά παράθυρα δερμάτινο σαλόνι, 
ζάντες, στην τιμή των 3000. Πληρο-
φορίες τηλ.: 6937175405.

Αμπελάς  
Ενοικιάζονται studios, πλήρως   
επιπλωμένα, 10μ. από θάλασσα.  
Τηλ. 694 77 44 300

Ζητούνται αξιόλογα οικόπεδα, 
με άδεια οικοδομής, για άμεση 
αγορά ή αντιπαροχή. ΠΑΡΟΣ 
CENTRAL ESTATE. 2284052337 
– 6936002020

Πωλούνται ξυλουργικά μηχανήματα, 
πλάνη – σύνθετο, μιλάνα 1800, κορ-
δέλα –ιμάντας, radial 5hp, μάρκας 
Omega. Τηλ : 6938088657

Ενοικιάζεται κτήμα 6 στρ. στον 
δρόμο Παροικίας – Νάουσσας, χω-
ρίς οίκημα για οποιαδήποτε χρήση. 
Τηλ: 6977034894

Πωλείται επιχείρηση Mini Market 
σε λειτουργία στην Νάουσα.  
Τηλ: 6972092392

Πωλείται επιχείρηση μπαρ – εστιατό-
ριο πλήρως εξοπλισμένο 140τμ διώρο-
φο με μπαλκόνι. Τηλ: 6937195346

Πωλείται στην Παροικία η 
εν λειτουργία επιχείρηση ζα-
χαροπλαστείου Χανιώτης.  
Τηλ : 22840 21211

ΕΝΟΙΚΙΆΣΕΙΣ ΑΚΙΝΉΤΩΝ

Ενοικιάζεται επαγγελματικός χώρος 
ως ξυλουργείο με τα αντίστοιχα μηχα-
νήματα στην περιοχή Πυργάκι Δρυ-
ού. Τιμή 600 €. Τηλ: 6938088657 
- απογευματινές ώρες.

Κατάστημα 160τμ στην Αγία 
Φωτεινή,στην κεντρική διασταύρω-
ση Παροικιάς – Νάουσας, με μεγά-
λο ιδιωτικό χώρο στάθμευσης. Τηλ : 
6945120247

Κατάστημα 25 τμ στην Παροικία, 
στην πλατεία Μαντώ Μαυρογένους. 
Τηλ :6945120247

Ενοικιάζεται στις Καμάρες κατοι-
κία 100μ2 με ανεξάρτητο ισόγειο 
50μ2, με αυτόνομη θέρμανση, κήπο, 
θέα, κατά προτίμηση ολόκληρη. 
Τηλ.6936975188

Ενοικιάζεται μονοκατοικία 35 τμ, δί-
χωρη στις Λεύκες. Τηλ: 6972214833 
– 2102137061

Αντίπαρο, σπίτι σε κεντρικό 
δρόμο, απέναντι από το σχολείο, 
65τμ με βεράντες και αποθη-
κευτικούς χώρους ενοικιάζεται.  
Τηλ: 6970801368 -6970801369

Ενοικιάζεται γραφείο άνωθεν ΙΚΑ, 
35τμ 350 ευρώ. Τηλ: 22840-23353

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 70τμ 
στην πλατεία της Ν. Σμύρ-
νης, κατάλληλο για φοιτητές. 
Τηλ: 6944350950

Νάουσα, αίθουσα 350 τμ ενοικιάζε-
ται για επαγγελματικό χώρο, δίπλα 
από το βενζινάδικο του Κυπραίου. 
Τηλ: 2284051507 / 6977012291 

Κατάστημα στην Αντίπαρο με 
αυλή, δίπλα στον κεντρικό δρό-
μο, 50μ από την πλατεία, 130τ.μ., 
τηλ 6945499134

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΙΩΝ

Γλυσσίδια, πωλούνται παραδο-
σιακές ανεξάρτητες κατοικίες 60, 
65 και 73 τμ, 2 υ/δ, 2 wc, ενιαίος 
χώρος με τζάκι, βεράντες,κήπος, 
bbq, εντός οικισμού με δικό τους 
οικόπεδο 300 - 500 τμ. Ιδιώτης,  
Τηλ : 6934819411

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ  
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ 

Πωλείται στη Νάουσα,περιοχή 
Υστέρνι, οικόπεδο 4 στρέμματα, 
με άδεια. ΠΑΡΟΣ CENTRAL 
ESTATE, 2284052337 – 
6936002020

Πωλείται στη Νάουσα, περιοχή Aστέ-
ρας, οικόπεδο 4 στρέμματα, 180.000 
€. ΠΑΡΟΣ CENTRAL ESTATE, 
2284052337 – 6936002020

Πωλείται στον Πρόδρομο οικόπεδο 
στον κεντρικό δρόμο 11 στρέμματα. 
ΠΑΡΟΣ CENTRAL ESTATE, 
2284052337 – 6936002020

Πωλείται οικόπεδο 200τμ (κτίζει 
56τμ και 80τμ υπόγειο), εντός σχεδί-
ου, με άδεια οικοδομής στην περιοχή 
Πούντα Αντιπάρου. Τιμή 42.000€. 
Τηλ: 2106038757/6979038202

Πωλείται οικόπεδο 200τμ (κτίζει 
56τμ και 80τμ υπόγειο), εντός σχεδί-
ου, με άδεια οικοδομής στην περιοχή 
Πούντα Αντιπάρου. Τιμή 42.000€. 
Τηλ: 2106038757/6979038202

Πωλείται οικόπεδο 8 στρεμμάτων 
στο δρόμο της Νάουσας, με θέα λιμά-
νι. Τηλ:6974939407

Γλυσίδια, πωλείται αγροτεμάχιο 6 
στρεμμάτων με 3 ημιτελής πέτρινες 
κατοικίες με υπόγειο και δεξαμενή. 
Τηλ:6977901285

Παροικία, οικόπεδο 2 στρέμμα-
τα, εντός σχεδίου, κατάλληλο για 
επαγγελματική χρήση, 800.000€.  
Τηλ. 6979395654

Κρωτήρι, οικόπεδο 4 στρέμματα, 
άρτια οικοδομήσιμο, με θέα θάλασσα, 
150.000€. Τηλ. 6974711553

Πωλείται αγροτεμάχιο στους Σωτή-
ρες, άρτιο και οικοδομήσιμο, με θέα 
Πούντα και Αντίπαρο.  
Τηλ: 2284022285, 6930874455

Λεύκες Αγιάσι πωλείται οι-
κόπεδο 950τμ εντός σχεδίου.  
Τηλ: 6945112134

Αλυκή, πωλείται οικόπεδο εντός 
οικισμού 1600τμ, 60.000 ευρώ. 
Τηλ: 6946837009. 

Πωλείται οικόπεδο 260 τμ με πα-
λιό κτίσμα εντός σχεδίου στον 
περιφερειακό Παροικίας, έναντι 
πευκοδάσους Εκατονταπυλιανής.  
Τηλ: 6932649449, 6972259269

Πωλείται αγροτεμάχιο 13 στρέμ-
ματα, 1.5 χλμ από Νάουσα, άρ-
τια οικοδομήσιμο με 180 ελιές. 
Τηλ: 6932224454

Αλυκή, πωλείται οικόπεδο εντός 
οικισμού, επιφάνειας 1000τμ οικο-
δομήσιμο ( χτίζει 400τμ) 150μ από 
θάλασσα. Τηλ: 6979172959

Kαμάρες Παροικία, πωλείται οικό-
πεδο 4 στρεμμάτων,άρτια οικοδομή-
σιμο, χτίζει 200 τμ ισόγειο και 200 τ 
μ υπόγειο. Τηλ : 6949100753

Πωλείται αγροτεμάχιο 14,5 
στρέμματα με θέα την Αντίπα-
ρο, θέση Δενδρολίβανο Τούμπες. 
Τηλ: 6932083094

Λεύκες, οικόπεδο 600 τμ άρτια 
οικοδομήσιμο. Τηλ: 2109315961  
κ. Χανιώτης

Λεύκες θέση Απάτη,κτήμα 2500τμ, 
χτίζει 200 τμ με 30 ελαιόδεντρα. 
Τηλ: 6976553886

Πωλείται κτήμα 3.715 τ.μ. με παλαιά 
πέτρινα κτίσματα 90τ.μ., με δικαίωμα 
επιπλέον δόμησης 135τ.μ., στο δρό-
μο Λευκών – Παροικίας, Απάτι. 
Τηλ. 22840 43053, 695 5191300 

Πωλείται οικόπεδο, εντός οι-
κισμού, 500τ.μ., πίσω από 
Εμπορικό Κέντρο Νάουσας.  
Πληροφορίες 694 5063359 

Πωλείται 9.700 στρέμματα, περι-
οχές Γαλιός, Τσουκαλιά Πάρου. 
Πληροφορίες Τηλ. 693 2224454

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

Παροικιά, στο πιο κεντρικό ση-
μείο της παραλίας, ισόγειο κατά-
στημα 100 τμ & 180τμ στον όρο-
φο. Τιμή 1.000.000€, ΠΑΡΟΣ 
CENTRAL ESTATE, 2284052337 
– 6936002020

Μάρπησσα,παλιά κατοικία, κα-
τοικήσιμη, πλήρως εξοπλισμέ-
νη. Τιμή 60.000€, ΠΑΡΟΣ 
CENTRAL ESTATE, 2284052337 
– 6936002020

Αλυκή, πέτρινη βίλα 230 τ.μ., άνετοι 
χώροι, 4 υπνοδωμάτια, 3 μπάνια, ανε-
ξάρτητος ξενώνας, μεγάλη κουζίνα 
πλήρως εξοπλισμένη, βεράντες, κα-
λοριφέρ, air condition, ειδική κατα-
σκευή, κήπος 830τ.μ., πισίνα. 460.000 
€. www.paroshomes.livadas.de Τηλ. 
6932285768

Αγκαιριά, οικία 113τ.μ., πετρόκτιστη 
με την ποιο ωραία θέα του νησιού για 
απαιτητικούς. Μεγάλες βεράντες, 
πέργολες, bbq, κήπος φυτεμένος, γκα-
ράζ, 285.000 € www.paroshomes.
livadas.de Τηλ. 6932285768. 

Βουτάκος, μονοκατοικία μεζονέτα 
επί ασφάλτου, 120τ.μ.πετρόκτηστη, 
3 κρεβατοκάμαρες, μεγάλο σαλόνι, σε 
2.100τ.μ. κτήμα, φυτεμένο, αυτόματο 
πότισμα, θέα απρόσκοπτη Αντιπάρου, 
βεράντες γύροθεν, πέργολες, τζάκι 
και κεντρική θέρμανση, 320.000 € 
www.paroshomes.livadas.de Τηλ. 
6932285768.

Έλητας, οικία 117τ.μ. 2 μεγάλες 
κρεβατοκάμαρες, και έναν ξενώνα, 
4 μπάνια, τζακούσι, σαλόνι, καλο-
ριφέρ, πισίνα, βεράντες με πέργο-
λες, ανεμπόδιστη θέα του λιμανιού 
και ηλιοβασιλέματος. 320.000 € 
www.paroshomes.livadas.de Τηλ. 
6932285768.

Παλαιά Πόλη, περιοχή Σοκαράς, κα-
τοικία ισογείου, ανακαινισμένη, 50τ.μ. 
με 2 κρεβατοκάμαρες, μεγάλο σαλόνι, 
τζάκι, κοντά στην Εκατονταπυλιανή. 
75.000 € www.paroshomes.livadas.
de Τηλ. 6932285768.

Στο κέντρο του οικισμού στην 
Νάουσα πωλείται στούντιο 35τμ. 
Τηλ.6944572961

Παροικία, Κακάπετρα, καινούργια 
πετρόχτιστη οικία 89τ.μ., καλοριφέρ, 
πάρκινγκ, κήπος, πέργολες. 155.000 
€ www.paroshomes.livadas.de Τηλ. 
6932285768

Παροικία, Κακάπετρα, καινούργια 
πετρόχτιστη οικία 71τ.μ., θέα θαλάσ-
σης και λιμανιού, καλοριφέρ, πάρ-
κινγκ, βεράντες, πέργολες. 150.000 
€ www.paroshomes.livadas.de Τηλ. 
6932285768 

Καλαμαύκα, καινούριες πετρόχτι-
στες οικίες από 47τ.μ. έως 73τ.μ., θέα 
θαλάσσης, Αντιπάρου και ηλιοβασι-
λέματος, μεγάλες βεράντες, πέργο-
λες, καλοριφέρ, από 135.000 € εως 
165.000 € www.paroshomes.livadas.
de Τηλ. 6932285768

Καμπί, οικία 100τ.μ. περίπου, ημι-
τελής, με κτήμα 2.000τ.μ., βερά-
ντες, ταράτσα, θέα, πέτρινη μάντρα. 
135.000€ www.paroshomes.livadas.
de Τηλ. 6932285768

Καμπί, οικία 50τ.μ. περίπου, ημιτε-
λής, με κτήμα 1.000τ.μ., βεράντες, τα-
ράτσα, θέα, πέτρινη μάντρα. 85.000€ 
www.paroshomes.livadas.de Τηλ. 
6932285768

Πωλείται διαμέρισμα στην Μεταμόρ-
φωση – Ηράκλειο, πλησίον ηλεκτρι-
κού σταθμου, 80τμ στον 2ο όροφο, με 
3 κρεβατοκάμαρες, εντοιχισμένη κου-
ζίνα και πλυντήριο, διαθέτει αποθήκη, 
γκαράζ και τέντες. Τιμή: 230.000€. 
Τηλ: 22840 28002 / 6972831474 
κ. Βέτα

Μαιζονέτα 110τμ εντός οικισμού 
στη Νάουσα, θέρμανση, τζάκι, 2 λου-
τρά, βεράντες, πωλείται πλήρως εξο-
πλισμένη. τηλ. 6944572961

Παραδοσιακή αυτόνομη κατοικία 
πλησίον Πούντας Πάρου, 60 τ.μ 
εντός οικισμού, με κήπο 450τμ, 2 υδ, 
wc, ενιαίος χώρος με τζάκι, βεράντα, 
bbq, πανοραμική θέα Αντιπάρου.  
Τηλ: 6934819411

Παραδοσιακή μεζονέτα πλησί-
ον Πούντας Πάρου, 65 τ.μ εντός 
οικισμού, με κήπο 250τμ, 2υδ,wc, 
ενιαίος χώρος με τζάκι, βεράντα, 
bbq, ανεμπόδιστη θέα Αντιπάρου. 
Τηλ:6934819411

Παραδοσιακή μεζονέτα πλησίον 
Πούντας Πάρου,73 τ.μ εντός οικι-
σμού, με κήπο 400τμ,2υδ,wc,ενιαίος 
χώρος με τζάκι, βεράντα, bbq, 
ανεμπόδιστη θέα Αντιπάρου.   
Τηλ: 6934819411

Πωλείται διαμέρισμα στη Νάουσα 
45 τμ και 15τμ βεράντα στον 1ο όρο-
φο με τζάκι. Τηλ: 6932424964

Μαιζονέτα 110τμ εντός οικισμού 
στη Νάουσα, θέρμανση, τζάκι, 2 λου-
τρά, βεράντες, πωλείται πλήρως εξο-
πλισμένη. Τηλ. 6944572961

Λεύκες,πωλείται οικία 2 δωματίων 
στο κέντρο του χωριού,όψεως επί 
κεντρικού δρόμου, πλησίον αρτοποι-
είου. Τηλ: 6976553886

Σάντα Μαρία, 150 μ από την 
θάλασσα , 6 μεζονέτες από 88τμ 
- 107 τμ. Τιμή από 170.000 ευρώ. 
Τηλ : 6948184594

Πωλείται στο Άσπρο Χωριό, studio 
40 τμ, 4 ετών, θέα θάλασσα σε συ-
γκρότημα με πισίνα ,επιπλωμένο. Τιμή 
95.000 ευρώ. Τηλ: 6944152788

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



Σε μια προσπάθεια να προσελκύσει τα παιδιά 
στον αθλητισμό και να τα αποσπάσει από όλα 
αυτά τα σύγχρονα παιχνίδια που δεν έχουν 
τίποτα να τους προσφέρουν ο Αστέρας Μαρμά-
ρων Πάρου διοργανώνει το 1ο ΠΡΩΤΑΘΛΗ-
ΜΑ ΠΑΡΙΑΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ «ΕΥ 
ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ 2008» ΔΕΛΑΒΙΝΙΑΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ.
Στο πρωτάθλημα που ξεκίνησε στις 21 Απριλί-
ου συμμετέχουν επτά ακαδημίες (Α.Ο. Πάρου, 
ΑΜΕΣ Νηρέας, ΑΜΕΣ Μαρπησσαϊκός, 
ΜΕΑΣ Αστέρας Μαρμάρων, Κατηχητικά Πα-
ροικίας και οι Σχολές του Ολυμπιακού και του 
Παναθηναϊκού στην Πάρο.) και περίπου 250 
παιδιά. Τα παιδιά που συμμετέχουν χωρίστηκαν 
σε τρία τμήματα σύμφωνα με την ηλικία τους. 
Στο 1ο τμήμα παίζουν παιδιά από Α’ έως Δ’ Δη-
μοτικού, στο 2ο Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού και στο 
3ο παιδιά Α’ και Β’ Γυμνασίου. Σύμφωνα με τον 
κανονισμό θα διεξαχθεί ένας κανονικός γύρος 
Πρωταθλήματος. Οι αγώνες πραγματοποιού-
νται στα δύο γήπεδα 5Χ5, στο ΠΑΝΘΕΟΝ 
στην Παροικία και στο CORNER SPORTS 
CAFE στη Νάουσα. Η επιλογή των γηπέδων 
έγινε προκειμένου τα παιδιά να μπορούν να 
έρχονται συχνότερα σε επαφή με τη μπάλα. 
Στόχος των ανθρώπων του Αστέρα Μαρμάρων 
είναι μέσα από τη διοργάνωση να διαμορφω-
θούν χαρακτήρες μέσα από το «χαρακτήρα» 
του τουρνουά (γι’ αυτό και το ΕΥ ΑΓΩΝΙ-
ΖΕΣΘΑΙ) και να προσεγγίσουν τα παιδιά τον 
αθλητισμό.
Ο Αστέρας Μαρμάρων ζητάει την παρουσία 
σας στα γήπεδα. Με αυτό τον τρόπο οι φίλα-
θλοι που θα παρακολουθήσουν τα παιχνίδια θα 
στηρίξουν πρώτα τα ίδια τα παιδιά κι έπειτα τη 
διοργάνωση, που οι άνθρωποι του Αστέρα ευ-
ελπιστούν ότι θα  γίνει θεσμός και κάθε χρόνο 
θα απασχολεί ακόμα περισσότερα παιδιά.
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Ο Νηρέας πανάξια κατέκτησε 
την πρώτη θέση του ομίλου, ευ-
χόμαστε ότι καλύτερο και στα 

μπαράζ για να εκπροσωπήσει 
με αξιώσεις το Παριανό και το 
Κυκλαδικό ποδόσφαιρο του 

χρόνου στη Δ' Εθνική.
Φάσεις και γκολ: Σκορ ημιχρόνου 
0-0, Τα γκολ σημειώθηκαν στο 
52ο λεπτό (αυτογκόλ και το 78ο 
λεπτό."Αστέρας Μαρμάρων", Πα-
παδάκ ης Μιχάλης, Ρούσσος Γ. 
Πέτρος, Γεροχρήστος Δημήτρης, 
Αλιπράντης Φραγκίσκος, Σάμιος 
Π. Χρήστος, Βιτζηλαίος Παναγι-
ώτης, Σάμιος Α. Κων/νος, Κλη-
ρονόμος Σταύρος, Αριανούτσος 
Ανδρέας, Ρούπας Δημήτρης, Χρι-
στόφορος Δομένικος)

αθλητισμός

Για δεύτερη συνεχή χρονιά η Πολυξένη Σαρρή 
κατακτώντας την 2η θέση στην κατηγορία 15χρο-
νων κοριτσιών προκρίθηκε στην Εθνική ομάδα και 
θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο Πανευρωπαϊκό 
Πρωτάθλημα Optimist που θα γίνει στην Lago de 
Garda της Ιταλίας τον Ιούνιο.

Ο αγώνας στον οποίο προκρίθηκε έγινε στις 
εγκαταστάσεις της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομο-
σπονδίας, στο Δέλτα Φαλήρου από τις 29 Απριλίου 
έως τις 04 Μαΐου 2008 και πήραν μερος σ’ αυτόν 
96 αθλητές απ’ όλη την Ελλάδα.

Όλοι οι αθλητές που πήραν μέρος στη διοργά-
νωση είχαν προκριθεί από τα περιφερειακά Πρωτα-
θλήματα των Περιφερειών τους. Ο συναγωνισμός 
ήταν εντονότατος, ενώ οι καιρικές συνθήκες που  
άλλαζαν, αύξαναν το  βαθμό δυσκολίας.

Στην ίδια διοργάνωση 6η στα κορίτσια  κατετά-
γη η Σκούρτη Βαλεντίνα  και στα αγόρια την 36η 
θέση έφερε ο Μπούμπας Ιωάννης, την 64η ο  Τσου-

κάρης Θεόδωρος  και την  71η θέση ο Μαθιέλλης 
Φίλιππος.

Την ικανοποιησή του για το αποτέλεσμα εξέ-
φρασε ο προπονητής του ομίλου κύριος Σωτηρίου 
Βασίλης, που εκτιμά ότι η σταθερή και συνεχής 
άνοδος του επιπέδου των αθλητών μας θα αυξήσει 
την παρουσία τους στην Εθνική ομάδα.

 

Στη 2η θέση η Πολυξένη Σαρρή
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Α Γκρουπ
Α.Ο. ΠΑΡΟΥ Β' Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ: Β 4-2

G.F.D Α.Μ.Ε.Σ. NHΡΕΑΣ A' 3-4

Α.Ο. ΠΑΡΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΥ 3-6

ΜΑΡΠΗΣΣΑΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ 3-6

OΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Α.Ο. ΠΑΡΟΥ Β 2-6

ΝΗΡΕΑΣ Α' Α.Ο. ΠΑΡΟΥ Α' 2-2

ΝΗΡΕΑΣ Β ΜΑΡΠΗΣΣΑΙΚΟΣ 4-4

«Συνεχής παρουσία του Ν.Ο.Π. στην Εθνική»

Tην  Κυριακή  11  Μαϊου  2008  και  ώρα  12:30  
στο  Δημοτικό  Γήπεδο  Παροικιάς  θα  διεξαχθεί  ο  αγώνας  μπαράζ  

Πρωταθλήματος  Α΄ Κυκλάδων  για  την  άνοδο  στην  Δ΄ Εθνική.  
Τελικά  δεν χρειάστηκε να  παίξει  την  τελευταία  αγωνιστική  ο  ΑΜΕΣ  ΝΗΡΕΑΣ  καθώς  η  

ομάδα  της  ΛΑΒΑΣ  δήλωσε  παραίτηση  από  τον  αγώνα  του  Σαββάτου  και  έτσι  κατακτησε  
τους  τρεις  βαθμούς  της  νίκης  ξεκούραστα.

Ο  ΑΜΕΣ  ΝΗΡΕΑΣ  κατέκτησε  δίκαια  την  1η  θέση  στην  κανονική  διάρκεια  του  Πρωτα-
θλήματος  και  τώρα  πρόκειται  να  αγωνιστεί  την  ερχόμενη  εβδομάδα  με  πλεονέκτημα  έδρας  
την  ομάδα  του  ΑΟ  ΤΗΝΟΥ  στην  Πάρο  σε  αγώνα  νοκ άουτ  για  το  ποια  ομάδα  θα  πάει  
στον  τελικό  του  Πρωταθλήματος. 

Η  ομάδα  η  οποία  κατέκτησε  την  δεύτερη  θέση  είναι  ο  ΑΟ  ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ  ο  οποίος  
κέρδισε  εκτός  έδρας  τον  ΑΟ  ΚΑΡΤΕΡΑΔΟ   με  σκόρ  3 - 1  και  θα  αντιμετωπίσει  στη  Μύ-
κονο  την  ομάδα  της  ΑΝΩ  ΜΕΡΑΣ.  

Πρωτάθλημα Κυκλάδων:

Πρωτάθλημα Κυκλάδων:

Αστέρας Μαρμάρων - 
Α.Ο. Πύργου 3-0 α.α

Δεν έπαιξε την τελευταία αγωνιστική ο 
Αστέρας Μαρμάρων καθώς η ομάδα του Α.Ο. 
Πύργου δήλωσε παραίτηση από τον αγώνα 
του Σαββάτου με αποτέλεσμα η ομάδα μας να 
πάρει τους τρεις βαθμούς της νίκης.

Αγώνας μπαράζ ΑΜΕΣ  Νηρέας -  A.O.  Tήνου

Αστέρας Μαρμάρων - ΑΜΕΣ Νηρέας 0-2 

«Ευ αγωνίζεσθαι 2008» Δελαβίνιας Κων/νος
1ο Πρωτάθλημα Παριανών Ακαδημιών

A.O. ΠΑΡΟΥ ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ 3-1

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2-4

Α.Ο. ΠΑΡΟΥ Α' ΝΗΡΕΑΣ Β' 3-0

G.F.D. Α.Μ.Ε.Σ. NHΡΕΑΣ Α' 1-2

OΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ 8-1

ΝΗΡΕΑΣ Β Α.Ο. ΠΑΡΟΥ Β' 0-4

ΝΗΡΕΑΣ Α Α.Ο. ΠΑΡΟΥ Α 0-4

ΜΑΡΠΗΣΣΑΙΚΟΣ G.F.D 2-3

Β’ Γκρουπ

MAΡΠΗΣΣΑΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ 6-1

G.F.D. Α.Μ.Ε.Σ. NHΡΕΑΣ 0-6

Α.Ο. ΠΑΡΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 10-2

ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ 4-2

ΝΗΡΕΑΣ Α.Ο. ΠΑΡΟΥ 0-3

Γ’ Γκρουπ
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Όλοι οι αρχαιολογικοί χώροι στην Πάρο έχουν 
«πνιγεί» από τα χόρτα και ενόψει μάλιστα του 
Καλοκαιριού, ελλοχεύει ο κίνδυνος πυρκαγιάς.

Παλαιοχριστιανική Βασιλική Τριών Εκκλη-
σιών, Ψηφιδωτά Δάπεδα Ελληνιστικών χρόνων, 
Ιερά του Ασκληπιού και του Πυθίου Απόλλωνος. 

Στην ίδια κατάσταση και το μονοπάτι που οδη-
γεί στο Δήλιον Ιερό Απόλλωνα. 

Η «ΦΩΝΗ» επικοινώνησε με την Εφορία 
Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, καθώς είναι γνωστό 
ότι ούτε ο Δήμος, ούτε άλλος φορέας μπορεί να 
παρέμβει, έστω και για το κόψιμο των χόρτων.

Στην ερώτηση εάν θα κοπούν τα χόρτα, η απά-
ντηση ήταν γενική και αόριστη.

Η εργασία αυτή θα γίνει, όταν εγκριθούν οι πι-
στώσεις, για τις οποίες δεν γνώριζαν εάν και πότε 
θα γίνει αυτό.

Εν αναμονή λοιπόν των πιστώσεων και έως 
τότε οι επισκέπτες ας έχουν και έναν αντιοφικό 
ορό στο σάκο τους. 

Αρχαιολογικοί χώροι για …σαύρες, 
φίδια και σκορπιούς

Εκτός από τα χόρτα, στα Ιερά του Ασκληπιού βρίσκονται και δύο ανοιχτά πηγάδια, αλλά ούτε 
γι  ́αυτά υπάρχει μέριμνα. Ίσως για να σκεπαστούν να απαιτούνται κονδύλια… 

Ολοκλήρωσαν οι Πολιτικοί Μηχανικοί και 
οι Αρχιτέκτονες τις προτάσεις τους για το Γε-
νικό Πολεοδομικό Σχεδιασμό της Πάρου και 
τις κατέθεσαν στο Δήμο. 

Σύμφωνα με τις πληροφορίες εστιάζουν 
στη δημιουργία νέων οικισμών, εκφράζοντας 
τη διαφωνία τους. Με λίγα λόγια, λένε όχι 
στους νέους οικισμόυς, όχι στο μεγάλωμα 
της Παροικιάς, η οποία είναι ήδη πολύ μεγά-
λη, όχι στην εκτός σχεδίου δόμηση για όλους 
τους οικισμούς του νησιού, (ήδη η Παροικιά 

έχει μειωμένους συντελεστές και δεν χρειάζε-
ται περαιτέρω μείωση).

Εκτιμούν επίσης, ότι θα πρέπει να εντα-
χθούν στο Σχεδιασμό υποδομές όπως: Εμπο-
ρικό λιμάνι, αεροδρόμιο, εκπαίδευση, υγεία, 
ύδρευση – αποχέτευση, θέσεις στάθμευσης 
- συγκοινωνία.

Μετά από όλα τα παραπάνω, οι μηχανικοί της 
Πάρου προτείνουν την απόσυρση της Β1 φάσης 
για επαναδιατύπωση και συμμόρφωση με τις αιτι-
άσεις και τις θέσεις των πολιτών και των φορέων.

Επί του πιεστηρίου

«Ναι» στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο 
υπό προϋποθέσεις με σωστή ανάλυση και στόχευση

Πολιτικοί Μηχανικοί και Αρχιτέκτονες


