
Φωνή της Πάρου
Ε β δ ο μ α δ ι α ί α  π ο λ ι τ ι κ ή  ε φ η μ ε ρ ί δ α  Π ά ρ ο υ - Α ν τ ι π ά ρ ο υ

Τετάρτη
12 Μαρτίου ´08

Έτος: 63ο

Νεα περίοδος Φύλλο: 1

Έτος Ίδρυσης 1945

Επικαιρότητα
Να το προστατεύσουμε όλοι... 

Το γήπεδο της Πάρου, πολύ σωστά, είναι ανοιχτό για 
όλους τους πολίτες. Δεν φυλάσσεται όμως όπως θα έπρε-
πε, υπάρχουν διάφορα μικρά ή μεγάλα προβλήματα, που 
δεν αντιμετωπίζονται, το χειρότερο όμως είναι, ότι εμείς 
που το χρησιμοποιούμε, δεν το προσέχουμε. Τουλάχιστον 
τα σκουπίδια, μπορούμε να τα πετάμε στους κάδους. 

    Σελ. 2
Πολεοδομικό νοικοκύρεμα 

της Πάρου
Την περασμένη εβδομάδα παρουσιάστηκε η Β1 

φάση του Γενικού Πολεοδομικού σχεδιασμού της Πά-
ρου, σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Νέο 
Δ.Σ. θα γίνει στις 10 Απριλίου. Έως τότε θα πρέπει 
όλοι οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν, προτάσεις, πα-
ρατηρήσεις ή ενστάσεις.

Σελ. 3
Από Πάρο για Σύρο …επιδοτούμενα

ιακόπτει για τρεις μήνες η Blue Star τη σύνδεση 
Πάρου - Σύρου, μπαίνουν όμως επιδοτούμενα δρο-
μολόγια και θα δείξει κατά πόσο θα εξυπηρετούν... 

Σελ. 7

Πολιτισμός
Στη Σαγκάη  Μουσικοχορευτικό 

σχήμα του νησιού μας
Για τη Σαγκάη θα αναχωρήσει προς το τέλος Απρι-

λίου, το μουσικοχορευτικό συγκρότημα «Νάουσα 
– Πάρου». Δέχτηκε πρόσκληση να συμμετάσχει στις 
εκδηλώσεις για τους Ολυμπιακούς αγώνες του Πεκίνο.

σελ. 8

Αθλητισμός
  Κ.Ε.Μ.Α.Σ. ΙΟΥ – 

ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ 2-2
Φάσεις και γκολ: Αν και η ομάδα μας έχανε 

με 2-0 στο 48 (14ο και 48ο λεπτό τα γκολ του 
ΚΕΜΑ) κατάφερε να γυρίσει το παιχνίδι και να 
πάρει το βαθμό σε μια δύσκολη έδρα αλλά και με 
τις αντίξοες συνθήκες μιας και η αποστολή ήταν 
μόνο μόλις 13ης παίκτες και με τέσσερις ώρες 
ύπνο καθώς το πλοίο Ρομιλντα έφτασε στην Ίο 
νωρίς τα ξημερώματα και ο αγώνας είχε ώρα έναρ-
ξης στις 11:00. Τα γκολ του Αστέρα σημείωσαν 
οι Κληρονόμος Σταύρος στο 68ο λεπτό και Σαμι-
ος Α.Κων/νος στο 85ο λεπτό. 

σελ. 11

Με εντολή Αβραμόπουλου στην Πάρο ο υποδιοικητής της 2ης ΔΥΠΕ Μ. Νούσιας

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το 
Κέντρο Υγείας Πάρου, είναι γνωστά 
και στην Περιφέρεια και στη διοίκηση 
του νοσοκομείου της Σύρου και επιση-
μάνθηκαν για μία ακόμη φορά από τη 
νέα ηγεσία. Και εν πάσει περιπτώσει 
όλα τα Κέντρα Υγείας, πάνω κάτω τα 
ίδια προβλήματα έχουν. 

Ο υπουργός Υγείας Δ. Αβραμόπου-
λος, ο οποίος πριν από λίγες ημέρες βρέ-
θηκε στη Σύρο καλεσμένος της τοπικής 
ΝΟΔΕ, σύμφωνα με τις πληροφορίες δεν 
ασχολήθηκε με το θέμα.  Επειδή όμως 
σωρεύονται τα προβλήματα και σίγουρα 
…φτάνουν στην  πόρτα του υπουργείου, 
έστειλε εκπροσώπους, ώστε να γίνει μία 
καταγραφή των ελλείψεων, γεγονός που 
αναπτέρωσε τις ελπίδες για λύσεις, αφού 
και κεντρικά εκδηλώθηκε ενδιαφέρον.

Έτσι, στις 4/3/08 ήρθαν στην Πάρο, 
ο Υποδιοικητής της 2ης Υγειονομικής 
Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου κ. Μ. 
Νούσιος και ο Διοικητής του νοσοκομεί-
ου Σύρου, Χ. Πλατής. 

Για τουλάχιστον έξι ώρες ασχολήθη-
καν με τη λειτουργία του Κέντρου Υγεί-
ας. Θέλουμε να πιστεύουμε, ότι δεν ήταν 
επίσκεψη για το θεαθήναι, αλλά επί της 
ουσίας.

Και αυτό, γιατί για τον Παριανό, αλλά 

και για κάθε νησιώτη, η ανασφάλεια εί-
ναι δεδομένη, κυρίως σε ότι αφορά στον 
τομέα της υγείας. Το γύρω-γύρω θάλασ-
σα, άρα αποκλεισμός ανά πάσα στιγμή, 
δεν είναι παίξε – γέλασε… Να σημειω-
θεί, βέβαια, ότι είναι «μέσο σωτηρίας» 
το υγειονομικό αεροσκάφος, που τουλά-
χιστον προλαμβάνει τα έκτακτα και δύ-
σκολα περιστατικά.

Ένας πολύτιμος θησαυρός για την Πάρο, είναι 
τα αρχαία λατομεία μαρμάρου, που πρέπει να δια-
φυλαχτούν ως κόρη οφθαλμού, αλλά και να αξιο-
ποιηθούν σε τέτοιο βαθμό που να σηματοδοτήσουν 
και πάλι την ταυτότητα του νησιού.

Το μάρμαρο ήταν εκείνο που τόσο κατά την αρ-
χαιότητα όσο και κατά τη βυζαντινή περίοδο προ-
σέθετε αίγλη στο νησί λόγω της μοναδικότητας 
της μορφής του. Αυτό είναι το στοιχείο που και στη 
σύγχρονη ιστορία της Πάρου πρέπει να αποτελέ-
σει το σήμα κατατεθέν της. 

Ίσως δεν έχει αναδειχθεί όσο θα έπρεπε, το γε-

γονός, ότι γλυπτά από παριανό μάρμαρο κοσμούν 
πολλά μουσεία του κόσμου.

Ισως επίσης δεν έχει τονιστεί πως είναι μοναδικό 
το φαινόμενο των αρχαίων λατομείων, όπου γινό-
ταν υπόγεια εξόρυξη. 

Οποιαδήποτε παρέμβαση βέβαια, περνάει μέσα 
από την αρχαιολογική υπηρεσία και εδώ είναι που 
υπάρχουν δυσκολίες. Παρήγορο ωστόσο είναι, πως 
ο Δήμος έχει ως στόχο να απαλλοτριώσει όλη την 
έκταση. Το μη παρήγορο είναι ότι δεν βρίσκεται το 
συγκεκριμένο ζήτημα, στα άμεσα σχέδιά του.

ΜΕ ΒΗΜΑΤΑ σταθερότερα επί το έργον

«Η «Φωνή της Πάρου» υψώνουσα από 
σήμερον την σημαίαν αυτής υπέρ των συμ-
φερόντων της Νήσου Πάρου και προς επι-
κοινωνίαν των απανταχού Παρίων εις τους 
οποίους τελευταίως κατέστη λίαν αισθητή 
η έλλειψις δημοσιογραφικού οργάνου... 

«...διότι είναι αληθές ότι η επικρατούσα 
δια την Πάρον μας «Παρακμή», η οποία 
παρουσιάζεται εις τας  εκδηλώσεις της δη-
μοσίας ζωής της, αποτελεί πληγήν ανιάτου 
νόσου …»

Με αυτά τα λόγια την 1η Οκτωβρίου 
1945, ο αείμνηστος Φραγκίσκος Γαϊτάνος 
ξεκίναγε την έκδοση του πρώτου φύλλου 
της εφημερίδας, που σήμερα ξανακρατάτε 
στα χέρια σας.

Η ΦΩΝΗ ΜΑ Σ

Η ιστορική μας ταυτότητα

Υπάρχει  ε λπίδα;

Συνέχεια στη 3η σελ. 

Ρεπορτάζ σελ. 4-5

Πολύτιμος θησαυρός για την Πάρο τα αρχαία λατομεία

Σελ. 6
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Ένας πανέμορφος αθλητικός χώρος, το γήπε-
δο της Πάρου, στο οποίο μπορούν να αθλούνται 
όλοι όσοι ασχολούνται με τον αθλητισμό, το 
βρήκαμε …πληγωμένο.

Σπασμένα καθίσματα, σκουπίδια στον περι-
βάλλοντα χώρο και στο σκάμα, τρύπες και σκισί-
ματα στο ταρτάν από το ακόντιο και άλλες δρα-
στηριότητες, ένας πίνακας φωτισμού δεμένος με 
γάζα (;), ενώ όλη η ηλεκτρολογική εγκατάσταση 
του γηπέδου είναι στη …διάθεση του καθενός, 
αφού η πόρτα κλείνει μόνο με ένα σύρτη αντί για 
κλειδαριά και μάλιστα ασφαλείας.

Γεγονός είναι, ότι υπάρχει ένας μόνο φύλακας τις 
απογευματινές ώρες, που τι να πρωτοπρολάβει…

Γεγονός επίσης είναι, ότι ένας χώρος που 
αφορά όλους μας, θα πρέπει να προστατεύεται 
από εμάς. Τα σκουπίδια για παράδειγμα, αντί 
να τα πετάμε στο σκάμα και οπουδήποτε αλλού, 
να τα ρίχνουμε στους κάδους που υπάρχουν 
μέσα στο χώρο. 

Η εικόνα που αντικρίσαμε, τη Δευτέρα 3 
Μαρτίου, δυστυχώς ήταν αποκαρδιωτική για 
ένα τόσο σημαντικό έργο. Γι΄ αυτό και απευθυν-
θήκαμε στον πρόεδρο του Δημοτικού Οργανι-
σμού Νεολαίας και Άθλησης (ΔΟΝΑ) Φραγκί-
σκο Βελέντζα και του εκθέσαμε το πρόβλημα. 
Διαπιστώσαμε ότι ήταν ενημερωμένος και είχε 
απαντήσεις για όλα τα προβλήματα, ωστόσο και 
ο ίδιος, ζήτησε από τους πολίτες να προστατεύ-
σουν το γήπεδο. 

Όπως μας είπε, «το πρωί όντως, δεν βρί-
σκεται στο χώρο φύλακας, γιατί δεν υπάρχει 
δυνατότητα από το δήμο αυτή τη στιγμή, 
να διαθέσει δύο υπαλλήλους για τη φύλαξη. 

Υπάρχει ένας δημοτικός υπάλληλος το από-
γευμα, από τις 5 έως τις 10 το βράδυ. Όμως 
πρόσθεσε, με τις προσλήψεις που θα γίνουν 
με τον καινούριο οργανισμό, θα βρεθεί λύση. 
Έως ότου όμως επιλυθεί το ζήτημα της φύλα-
ξης, υπεύθυνοι είναι οι γυμναστές.

Σε ότι αφορά στα σπασμένα καθίσματα, σύμ-
φωνα με τον κ. Βελέτζα, θα αποκατασταθούν 
μόλις εγκριθεί ο προϋπολογισμός. 

Για τον πίνακα φωτισμού που είναι δεμένος με 
γάζα, είναι εις γνώσιν της τεχνικής υπηρεσίας 
και των ηλεκτρολόγων και θα αποκατασταθεί 
σύντομα. 

Για την καθαριότητα, κάθε Τρίτη και Πέμπτη 
περνάει συνεργείο του Δήμου. 

Για τις τρύπες και τα σχισίματα στο ταρτάν, 
έχουν καταγραφεί όλες οι βλάβες και θα γίνουν 
οι απαραίτητες εργασίες. 

Τέλος, από την περασμένη εβδομάδα ο κ. Βε-
λέντζας συναντήθηκε με τον υπεύθυνο ηλεκτρο-
λόγο του Δήμου για το ζήτημα ασφάλειας της 
ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του γηπέδου, ο 
οποίος του ανέφερε ότι δεν έχει εγκριθεί ακόμη ο 
προϋπολογισμός. Βάζουμε, μας είπε, κλειδαριά, 
αλλά κακοήθεις πηγαίνουν και τη σπάνε. 

Στις προβλέψεις για την περιφρούρηση του 
γηπέδου, σύμφωνα με τον κ. Βελέντζα, έχει 
εγκριθεί κονδύλι από το ΔΟΝΑ στον προϋπολο-
γισμό για τη συντήρηση και για την περίφραξη, 
ώστε να τοποθετηθούν καινούριες σιδεριές. 

Επειδή όμως, δεν υπάρχει άλλος αθλητικός 
χώρος στην Πάρο, ο κ. Βελεντζας τονίζει: «θέ-
λουμε οι πολίτες να χαίρονται το γήπεδο, μέσα σε 
πλαίσια ευπρεπισμού. Κάδοι υπάρχουν, αλλά λίγοι 
τους χρησιμοποιούν». 

Το θέμα του γηπέδου, θα το παρακολουθούμε 
στενά και θα επισημαίνουμε τα προβλήματα για 
να αντιμετωπίζονται εγκαίρως. Γιατί το γήπεδο 
της Πάρου, είναι στολίδι και πρέπει να το προ-
φυλάξουμε…
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Υπόθεσ η ΔΕΗ
Ερώτηση του βουλευτή Κυκλάδων 

Ν.Δ. Ιωάννη Βρούτση
Τι θα γίνει με την ηλεκτρική ενέργεια σε Άνδρο 

και Τήνο;
Ερώτηση στη Βουλή για την εγκατάσταση 

μηχανής παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από 
το σταθμο ηλεκτροπαραγωγή ς της ΔΕΗ στην 
Άνδρο που η ΔΕΗ έχει απομακρύνει, κατέθεσε ο 
βουλευτής Κυκλάδων Ιωάννης Βρούτσης.

Ο βουλευτής επισημαίνει ότι είναι αδύνατον, 
πλέον, να καλυφθούν οι ανάγκες ηλεκρτοδότη-
σης Άνδρου και Τήνου, κυρίως κατά τους θερι-
νούς μήνες. Κατόπιν αυτών, ερωτάται ο αρμόδι-
ος υπουργός:

- Με ποιο τρόπο θα αναβαθμιστεί και ενισχυθεί 
το προβληματικό δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας στην Τήνο και την Άνδρο, προκειμέ-
νου να εκλείψουν οι συχνές διακοπές στην ηλε-
κτροδότησή τους;

Ποιο θα είναι το δικό μας μέλλον;
Λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα των δύο 

νησιών, δημιουργούνται εύλογα ερωτήματα σε 
μας τους Παριανούς για το ποιο θα είναι το μέλ-
λον το δικό μας σε σχέση με την ηλεκτροδότηση 
του νησιού μέσω της διασύνδεσης με το δίκτυο 
της ΔΕΗ στην Ηπειρωτική χώρα.

Σύμφωνα με την εταιρία, θα λυθούν πάρα πολλά 
προβλήματα και κυρίως θα σταματήσει η εξαιρετι-
κά ενεργοβόρος και οικονομικά ασύμφορη χρήση 
πετρελαίου και παράλληλα θα μειωθούν σε πολύ 
μεγάλο βαθμό οι τοπικές περιβαλλοντικές επιβα-
ρύνσεις και θα καταστεί δυνατή η ανάπτυξη των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο νομό μας. 
Καλά ως εδώ, όμως δεν μπορούμε να παραβλέ-
ψουμε το γεγονός, ότι το νησί της Άνδρου από 
τότε που συνδέθηκε με την Εύβοια και ηλεκτρο-
δοτείται με υποβρύχιο καλώδιο, έχει τεράστια 
προβλήματα στην ποιότητα του ρεύματος και 
κατά καιρούς αντιμετωπίζει πολύωρες διακοπές.

Καλό θα ήταν λοιπόν, όλα αυτά να ληφθούν υπόψη 
από τους αρμόδιους σε ότι αφορά στο σχεδιασμό του 
δικτύου διασύνδεσης που, σύμφωνα με τους τεχνι-
κούς της εταιρίας μπορεί να έχει δύο μορφές. Αυτή 
του βρόγχου (κυκλικό), που φαίνεται ότι δημιουργεί 
λιγότερα προβλήματα και αυτή του αστεριού που 
μοιάζει με τη λύση της Άνδρου. Ενημέρωση και επα-
γρύπνηση λοιπόν.

Δ. Μ.

Η υγιεινή διατροφή και το περιβάλλον . ..απασχο-
λεί τους λιλιπούτειους μαθητές του νηπιαγωγείου 
Κώστου. Τα μηνύματά τους θέλησαν να τα περάσουν 
στη μικρή τους κοινωνία με εικαστικό τρόπο, που πολ-
λές φορές είναι πιο ευγλωτος από τα λόγια. Κάθησαν 
λοιπόν και ζωγράφισαν αυτό που πίστευαν ότι κάνει 
καλό στην υγεία τους. Με έντονα χρώματα αποτύπω-
σαν στο χαρτί την αίσθησή τους για την καλή υγεία. 

«Να τρώμε φρούτα και λαχανικά», «να καθαρίζουμε 
με νήμα τα δόντια μας» και άλλες πολλές συμβουλές 
από το Γιώργο, το Βασίλη, την Ηλέκτρα, τον Παναγι-
ώτη, τον Αριστοτέλη, τη Βασιλική, τον Κύριλλο, την 
Αντριάνα, τη Βασιλική, τις οποίες απευθύνουν προς 
τους ίδιους, τους γονείς και τους συντοπίτες τους...

Οι ζωγραφιές τους έγιναν αφίσες και κολλήθη-
καν στον Κώστο. Όπως μας είπε η δασκάλα τους κ. 
Μπέττυ Βαλετά, η εργασία αυτή των παιδιών, έγινε 
στο πλαίσιο του προγράμματος « Αγωγή υγείας» με 
θέμα υγιεινή διατροφή. Στο πλαίσιο αυτό, τα παιδιά με 
τη συνοδεία της δασκαλας τους και των μητέρων τους 
επισκέφθηκαν και το Τυπογραφείο της Πάρου όπου 
τα δημιουργήματά τους έγιναν αφίσες. 

Ο γραφίστας Βασίλης Γιατράς ξενάγησε τα παιδιά 
στους χώρους του Τυπογραφείου και τους εξήγη-
σε πως έγινε η όλη διαδικασία και υπήρξε το τελικό 
αποτέλεσμα. Παρακολουθούσαν με ενδιαφέρον και 
παράλληλα σχολίαζαν... Οπως είπαν στη συνέχεια, 

τους άρεσαν όλα... 
Αργότερα στο σχολείο τους …ζωγράφισαν τις 

εντυπώσεις τους και τις χάρισαν στους ανθρώπους 
που εργάστηκαν στο τυπογραφείο για την αφίσα 
τους. Η επόμενη κίνηση των μικρών μαθητών, είναι 
η έκδοση εφημερίδας. Η επιτυχία τους ασφαλώς θε-
ωρείται δεδομένη, αν κρίνουμε από την πρώτη τους 
εικαστική δουλειά που είναι τόσο μεγάλη για τη μικρή 
τους ηλικία. 

Έτος 63ο         Νέα περίοδος        Αριθμός φύλλου 1
Έτος ίδρυσης 1945
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Να το προστατεύσουμε όλοι
Το γήπεδο της Πάρου και τα προβλήματά του…

«Τρώτε φρούτα και λαχανικά»
Οι λιλιπούτειοι μαθητές του νηπιαγωγείου Κώστου δίνουν συμβουλές σε μεγάλους και μικρούς

Ίσως ήθελε να αγναντεύει το πέλαγος και φύτρω-
σε πάνω στον αιγιαλό. Τα κύματα όμως όταν αγρι-
εύουν, του τρώνε τα …σωθικά και αν ο Κέδρος δεν 
προστατευθεί, θα βρεθεί στην αγκαλιά της θάλασ-
σας…Μια αγκαλιά, για την οποία δεν έχει αποφα-
σίσει ακόμη αν θέλει να βρεθεί μέσα της. Είναι γέρι-
κος, όμως απεγνωσμένα οι ρίζες του προσπαθούν να 

κρατηθούν στο χώμα σε πείσμα του νερού, που με το 
νοτιά του επιτίθεται και απειλεί να το ρίξει.

Ο κέδρος βρίσκεται στην περιοχή Νταμουλή 
άκρη – άκρη στην παραλία σε ύψος περίπου πέ-
ντε μέτρα από τη θάλασσα. Τα κύματα όμως όταν 
έχει φουρτούνα φτάνουν ψηλά και κατατρώνε το 
χώμα, με αποτέλεσμα σιγά - σιγά το δέντρο να 
…λυγίζει.

Οι κάτοικοι της περιοχής, χρόνια τώρα προσπα-
θούν να βρουν λύση για να το σώσουν. Έχουν δεθεί 
με τον κέδρο που δεκάδες χρόνια τους …ρίχνει τη 
σκιά του. Τώρα όμως που φαίνεται πως ο χρόνος για 
το δέντρο τους τελειώνει, αποφάσισαν να λειτουρ-
γήσουν πιο δραστικά. 

Απευθύνθηκαν στο Δήμο και συγκεκριμένα στην 
αντιδήμαρχο κ. Άννα Κάγκανη, η οποία αναμένεται 

να απευθυνθεί στο Λιμεναρχείο και να ζητήσει την 
άδεια ώστε να γίνει με κάποιο τρόπο ένα έργο στή-
ριξης του δέντρου. 

Η «Φωνή της Πάρου» απευθύνθηκε στον Λιμε-
νάρχη κ. Κουντρομιχάλη ο οποίος ήταν θετικός στη 
διάσωση του δέντρου και είπε πως θα δοθεί η άδεια 
να γίνει το έργο στήριξης του αιωνόβιου Κέδρου.

Ο κέδρος στο Νταμουλή κινδυνεύει να πέσει στη θάλασσα

Στο πόδι οι κάτοικοι για τη διάσωσή του 

Στελεχώνεται από τεχνικούς η ΔΕΗ Πάρου

Κριτήριο πρόσληψης 
η εντοπιότητα

Στον αγώνα που δόθηκε για να επιλυθεί το 
πρόβλημα της έλλειψης τεχνικού προσωπικού 
στο συνεργείο ΔΕΗ της Πάρου, αναφέρεται με 
ανακοίνωσή του ο γραμματέας της ΤΔΕ Πάρου 
της ΕΤΕ ΔΕΗ, Σ. Καστρουνής. Τελικά τονίζει, 
μπορέσαμε να πείσουμε σε σημαντικό βαθμό 
και προκηρύχθηκαν τρεις θέσεις εναεριτών για 
το συνεργείο της Παρου, όπου και υπέβαλαν 
αίτηση περίπου δέκα μόνιμοι κάτοικοι του νη-
σιού, που διέθεταν τα ανάλογα προσόντα όπως 
απαιτούσε η προκήρυξη: «Η εντοπιότητα 
αποτελεί κριτήριο πρόσληψης για θέσεις των 
νησιωτικών περιοχών και των διευθύνσεων πα-
ραγωγής και ορυχείων...». 

Ο κ. Καστρουνής υπογραμμίζει, ότι αυτό θα πρέ-
πει να τηρηθεί χωρίς καμιά απόκλιση. Οι νέοι υπάλ-
ληλοι πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι της Πάρου 
για να μείνουν στον τόπο τους, αλλιώς σύντομα θα 
ζητήσουν μετάθεση, κάτι που κανείς δεν θα μπορέσει 
να τους το αρνηθεί και αυτό θα είναι καταστροφή. 

Παραγωγή, εκτύπωση:

Ε β δ ο μ α δ ι α ί α  π ο λ ι τ ι κ ή  ε φ η μ ε ρ ί δ α  Π ά ρ ο υ - Α ν τ ι π ά ρ ο υ
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Είναι μεγάλο το βάρος της ευθύνης, που 
αισθανόμαστε όλοι εμείς, οι οποίοι αποφα-
σίσαμε να επανεκδώσουμε μια εφημερίδα, 
που για 63 χρόνια βρέθηκε στην πρώτη 
γραμμή της υπεύθυνης δημοσιογραφικής 
ενημέρωσης.

Η ευθύνη μας, τόσο απέναντι στην 
63χρονη ιστορική διαδρομή της «Φω-
νής» όσο και απέναντι στον τόπο μας, μας 
κάνει απαιτητικούς πρώτα και κύρια προς 
τους εαυτούς μας.

Η «Φωνή» οφείλει να σας ενημερώνει 
υπεύθυνα και σωστά, να αναδεικνύει τα 
προβλήματα που υπάρχουν στα νησιά μας, 
σε κάθε χωριό ή οικισμό, να ελέγχει αυ-
στηρά τους εκάστοτε διοικούντες-όποιας 
βαθμίδας-  σ’ αυτό τον τόπο.

Εδώ δεν έχει θέση η λογική της υστε-
ρόβουλης δημοσιογραφίας, η «νταβατζί-
δικη» πρακτική και δεν σχεδιάζουμε να 
εξυπηρετήσουμε εσώψυχες κακές προθέ-
σεις μας.

Ταυτόχρονα ξεκαθαρίζουμε ότι δεν δε-
σμευόμαστε απέναντι σε κανένα «παρά-
γοντα», αλλά δεν αποκλείουμε όποιον θα 
θελήσει να προσφέρει τη δική του σκέψη 
στην πρόοδο του τόπου.

Οι θέσεις μας αυτές για την επανέκδο-
ση της «Φωνής της Πάρου», φυσικά θα 
κριθούν πρώτα και κύρια από εσάς, αν 
και πιστεύουμε ότι σας έχουμε δώσει ήδη 
δείγματα του επαγγελματισμού μας στον 
εκδοτικό τομέα, αλλά και γενικότερα στη 
δουλειά μας στις γραφικές τέχνες.

Πιστεύουμε ότι πολύ σύντομα η φράση 
«το έγραψε η Φωνή», θα είναι η ανταμοι-
βή ενός πολύ δύσκολου εγχειρήματος.

Λαουτάρης

Η Β1 φάση της μελέτης του Γενικού Πολεοδομικού 
Σχεδίου της Πάρου, παρουσιάστηκε την Παρασκευή 7/3 
στο Δημοτικό Συμβούλιο από τους μελετητές 

Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Χρ. Βλαχογιάννης, το 
Δημοτικό Συμβούλιο θα διαμορφώσει την πρότασή του, 
μετά από περίπου ενάμισι μήνα και αφού θα έχουν υπο-
βληθεί οι προτάσεις και ενδεχομένως οι παρατηρήσεις 
όλων των ενδιαφερόμενων φορέων, επαγγελματιών και 
ιδιωτών.

Πρόσθεσε πως είναι μια μελέτη προϋπολογισμού 
300.000 ευρώ, που φιλοδοξεί να οργανώσει και να νοικο-
κυρέψει τις περιοχές εντός και εκτός οικισμού. Είναι ένα 
σημαντικό εργαλείο, το οποίο, όπως είπε, θα μας δείξει τις 
κατευθύνσεις που πρέπει να ακολουθήσουμε στο μέλλον. 

Ως ένα μικρό χωροταξικό σχέδιο, χαρακτήρισε τη 
μελέτη, η κ. Α. Πατεράκη, Αρχιτέκτων – Χωροτάκτης, 
γιατί όπως είπε, δεν αφορά μόνο επεκτάσεις οικισμών και 
όρους δόμησης, αλλά αναφέρεται και στο πως θα χρησι-
μοποιηθεί η γη.

Η κυρία Πατεράκη επισήμανε, ότι το κυρίαρχο πρό-
βλημα του νησιού, είναι το γεγονός ότι υπάρχει τουριστι-
κή ανάπτυξη χωρίς όρους, παράλληλα με την ανάπτυξη 
της παραθεριστικής κατοικίας. Αυτά τα δύο έχουν συμ-
βάλει σε μεγάλη συρρίκνωση κάθε άλλης παραγωγικής 
δραστηριότητας.  

Στη μελέτη, εκτός από το σχεδιασμό, υπάρχει και 
ένα κομμάτι, για το πως όλα όσα αναφέρονται θα γί-
νουν πράξη, σε τι χρόνους και πως θα εξευρεθούν τα 
χρήματα.  Πάντως, αν μέχρι το Φθινόπωρο εγκριθεί 
το πολεοδομικό σχέδιο, δεν αποκλείεται να χρηματο-
δοτηθεί από το Δ΄ΚΠΣ, καθώς την ίδια περίοδο ξε-
κινά η εφαρμογή του. Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, 
χωρίζεται σε τέσσερις ενότητες: Αρχές, πρότυπα και 
δεσμεύσεις της χωρικής οργάνωσης.  Οικιστική και 
πολεοδομική οργάνωση.  Χωρική οργάνωση (χρήσεις 
γης). Εφαρμογή του γενικού πολεοδομικού σχεδίου. 
Για τη μελέτη ελήφθησαν υπόψη, οι εξαγγελίες Σου-
φλιά, η παλιά χωροταξική μελέτη του νησιού, αλλά και 
η αύξηση του πληθυσμού της Πάρου, που σύμφωνα με 
εκτιμήσεις, το καλοκαίρι του 2021 θα φτάσει σε 73.284 

άτομα (μόνιμοι κάτοικοι, εποχικοί και τουρίστες).
Η μελέτη δίνει κατευθύνσεις για την αντιμετώπιση 

του προβλήματος της δόμησης εκτός σχεδίου. Εκτιμάται 
η φέρουσα ικανότητα ου νησιού. 

Γίνεται μια καταγραφή των λατομείων, προβλέπεται 
διατήρηση και αναζωογόνηση των παραδοσιακών οικι-
σμών και ο μη διαχωρισμός της Πάρου σε ζώνες χρήσης 
γης. Εξαιρούνται όμως οι προστατευόμενες περιοχές και 
οι περιοχές βιοτεχνίας και κτηνοτροφίας.

Εξετάζεται  η δυνατότητα καθορισμού χρήσεων γης 
για περιοχές εντός οικισμών, προβλέπονται χώροι προ-
σέγγισης για τα αλιευτικά σκάφη, προτείνεται η ποιοτική 
αναβάθμιση του τουρισμού, υπάρχει πρόβλεψη για τα 

κοιμητήρια, για τα καταστήματα ενοικίασης αυτοκινή-
των και μοτοσικλετών, προτάσεις για την προστασία πα-
ραλιών και υγροβιότοπων και αναζητείται τρόπος για τη 
χωροθέτηση του εμπορικού λιμανιού.  

Εν κατακλείδι, στη μελέτη εμπεριέχεται το προτεινό-
μενο πλαίσιο οικιστικής ανάπτυξης σε όλη την έκταση 
του Δήμου, με βάση τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης 
και τις τοπικές ανάγκες. Γίνεται εκτίμηση της φέρουσας 
ικανότητας του νησιού, θεωρώντας την ως ρευστή, γιατι 
μεταβάλλεται με το χρόνο, βάσει στοιχείων, όπως είναι η 
χωρητικότητα των ακτών, οι κοινωνικοοικονομικοί δεί-
κτες, η πληθυσμιακή σχέση μονίμων κατοίκων και επι-
σκεπτών, η επάρκεια υγειονομικής περίθαλψης και άλλες 
παράμετροι. 

Επίσης, προσδιορίζει περιοχές ειδικής προστασίας 
όπως NATURA 2000 υγροβιότοποι, καταφύγια άγρι-
ας ζωής δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις, διαδρομές 
περιήγησης, αρχαιολογικούς χώρους κλπ. Ακόμη, δίνει 
απαντήσεις: εάν υπάρχει επάρκεια των θεσμοθετημένων 
οικισμών, στο αν απαιτείται επέκταση των υπαρχόντων 
και αν πρέπει να προταθεί η δημιουργία νέων οικισμών. 
Προσδιορίζει τις περιοχές που προορίζονται για την 
εγκατάσταση των παραγωγικών δραστηριοτήτων, προ-
τείνει δύο ζώνες, τη ζώνη εμπορίου και αποθηκών και τη 
ζώνη οργανωμένης ανάπτυξης στο δευτερογενή τομέα, 
και διατυπώνει προτάσεις κατευθύνσεις πολεοδομικής 
οργάνωσης των θεσμοθετημένων οικιστικών περιοχών.

Συνέχεια από την 1η σελ.

Για «το νοικοκύρεμα» του νησιού
Έγινε η παρουσίαση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Πάρου 

Ερώτηση σχετικά με τους όρους 
δόμησης του οικισμού Παροικίας 
απευθύνει το Διοικητικό Συμβούλιο 
του Εμπορικού Συλλόγου προς τα 
Υπουργεία: Περιβάλλοντος και Εμπο-
ρικής Ναυτιλίας, αλλά και στους τρεις 
βουλευτές του νομού Κυκλάδων.  Στην 
ερώτηση επισημαίνεται ότι «ο οικι-
σμός της Παροικίας Πάρου βρίσκεται 

σε αδιέξοδο στο οποίο τον οδήγησαν 
όσοι επί δεκαεπτά χρόνια αδυνατούν 
να λάβουν αποφάσεις. Ο Σύλλογος 
επισημαίνει τα προβλήματα που έχουν 
δημιουργηθεί, μετά την ακύρωση από 
το ΣτΕ της πολεοδομικής μελέτης, 
υπογραμμίζοντας την παρεμπόδιση 
της εμπορικής ανάπτυξης και την στέ-
ρηση των τουριστικών υποδομών. 

Ο Σύλλογος ζητεί απαντήσεις 
από τους υπεύθυνους και από τα 
δύο υπουργεία ενημέρωση για το 
ποιο θεσμικό πλαίσιο σχετικά με 
όρους και περιορισμούς δόμησης 
ισχύει για τον οικισμό της Παροι-
κίας – Πάρου, μετά την ακύρωση 
από το ΣΤΕ του πιο πρόσφατου 
Π.Δ. ( ΦΕΚ 927Δ΄ /02 )

Ερώτηση Εμπορικού Συλλόγου Πάρου – Αντιπάρου

Οι μελετητές του Γενικού Πολεοδομικού 
Σχεδίου Πάρου και ο Δήμαρχος του νησιού
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Ο νέος πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής, κ. Γ. 
Μπιζάς και οι συνεργάτες του, κατέγραψαν τα προ-
βλήματα, τα ιεράρχισαν και προχωρούν...

Ο κ. Μπιζάς, αναφέρει στη «Φωνή της Πάρου»: 
«Διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν σωρευμένα προβλή-
ματα τα οποία, δυστυχώς δεν είναι δυνατόν να λυθούν 
μέσα σε μία ημέρα. Ξεκινάμε από το σοβαρότερο θέμα, 
που είναι η έλλειψη γιατρών. Σήμερα σαν θέσεις το 
Κέντρο Υγείας δικαιολογεί 5 αγροτικούς γιατρούς και 
έχουμε έναν. Μένει επίσης κενή μία θέση στη Μάρ-
πησσα, μετά την παραίτηση γιατρού για οικογενεια-
κούς λόγους.

»Όλα αυτά όμως, μας αναγκάζουν και «κόβουμε» 
μέρες από άλλα χωριά για να καλύψουμε τα κενά.

»Για παράδειγμα, είχαμε Δευτέρα και Πέμπτη συ-
νταγογραφία. Η ουρά ήταν τεράστια. Ετσι, για τις δύο 
αυτές ημέρες φέραμε το γιατρό των Λευκών για να βο-
ηθήσει στη συνταγογραφία, αλλά και για να προσφέρει 
τις υπηρεσίες του όπου υπάρχει ανάγκη. Γιατί το βάρος 
το μεγάλο πέφτει στο Κέντρο Υγείας». 

Όλα αυτά συνιστούν επιπλέον ιατρικό προσωπικό. 
Αυτό όμως δεν είναι εύκολο, ή τουλάχιστον για να επι-
τευχθεί, απαιτείται χρόνος.

Οπως λέει ο κ. Μπιζάς, «ο γιατρός που θα έρθει να 
υπηρετήσει στο Κέντρο Υγείας της Πάρου, θα πρέπει 
υποχρεωτικά να κάνει τρίμηνη υπηρεσία στο νοσοκο-
μείο Κυκλάδων στη Σύρο. Ωστόσο, σήμερα στη Σύρο 
δεν υπηρετεί κανένας και άρα δεν υπάρχει προοπτική. 

»Εμείς έχουμε κάνει ήδη τις ενέργειές μας και έχου-
με αναφερθεί ιεραρχικά προς τη Διοίκηση του νοσο-
κομείου Σύρου, προς τη ΔΥΠΕ που έχει αναλάβει την 
ευθύνη των Κέντρων Υγείας και ασφαλώς θα πάμε και 
πιο ψηλά αν χρειαστεί (Υπουργείο Υγείας), αλλά δεν 
είναι δυνατόν μέσα σε λίγες ημέρες που αναλάβαμε τη 
διοίκηση, να υπερσκελίσουμε τους πάντες και να απευ-
θυνθούμε στον υπουργό».

Οι ενέργειες της νέας Διοίκησης
 Ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Κέ-

ντρο Υγείας, είναι η έλλειψη γιατρών. Ο κ. Μπιζάς 
τονίζει, ότι είναι σε εξέλιξη τρεις προκηρύξεις ιατρών. 
«Ήταν σε εξέλιξη η προκήρυξη γενικής ιατρικής, προ-
ωθείται η προκήρυξη θέσεως ορθοπεδικού, είναι στην 
τελική φάση ο διορισμός ακτινολόγου και μικροβιολό-
γου (μέσα στο Μάρτιο), δηλαδή από ότι γνωρίζουμε, 
έχει περάσει το θέμα από την επιτροπή κρίσεων και 
προωθείται προς το υπουργείο Οικονομικών στο τμή-
μα εντολών». 

Στο σημείο αυτό, η αντιπρόεδρος κ. Δέσποινα Πώ-
λου, επισήμανε ότι «το μικροβιολογικό στην Πάρο 
είναι το μοναδικό, γιατί δεν υπάρχει ιδιώτης μικροβι-
ολόγος, όπως σε άλλα νησιά όπου καλύπτονται από 
τους ιδιώτες και ανάγκες των ταμείων. 

»Εάν έως το τέλος Μαρτίου έρθουν οι δύο γιατροί, 
θα λυθεί σε ένα βαθμό το πρόβλημα στο μικροβιολογι-
κό εργαστήριο, παράλληλα όμως, θα λειτουργήσει στο 
ακτινολογικό και ο μαστογράφος, καθώς ο ακτινολό-

γος που θα έρθει είναι εξειδικευμένος». 
Να σημειωθεί, ότι ο μαστογράφος είναι δωρεά του 

Δήμου Πάρου, αλλά εδώ και περίπου ένα χρόνο που 
βρίσκεται στο ακτινολογικό δεν λειτουργεί, λόγω έλ-
λειψης εξειδικευμένου ιατρικού προσωπικού.

Απαραίτητη η ενίσχυση του ΕΚΑΒ
Έλλειψη υπάρχει και σε ότι αφορά στα πληρώματα 

των ασθενοφόρων. 
Ο κ. Μπιζάς αναφέρει: «Έχουμε ζητήσει ενίσχυση 

από το ΕΚΑΒ τουλάχιστον για τους θερινούς μήνες 
με ένα επιπλέον πλήρωμα και επίσης, έχουμε παρα-
καλέσει το Δήμο Πάρου, να παραταθεί η θητεία του 
οδηγού που είχε θέσει στη διάθεσή μας. Θεωρώ ότι 
υπάρχει καλή διάθεση από την πλευρά του Δημάρχου 
και εφόσον οι ανάγκες του Δήμου το επιτρέψουν, θα 
αποδεχτεί το αίτημά μας.

»Επίσης, σε ότι αφορά στο ΕΚΑΒ, αμέσως μετά 
την ανάληψη των καθηκόντων μας, προωθήσαμε την 
άμεση συντήρηση ενός ασθενοφόρου, και έως ότου 
ολοκληρωθεί η διαδικασία, μας έστειλαν από την Αθή-
να άλλο για αντικατάσταση. Παράλληλα, προγραμμα-
τίζουμε και την επισκευή του δεύτερου ασθενοφόρου, 
που έχει μηχανική βλάβη και ήταν καθηλωμένο για 
πολύ καιρό». 

Έλλειψη χώρων
Ένα ακόμη πρόβλημα είναι η μεγάλη έλλειψη χώρων 

στο Κέντρο Υγείας. 
Η νέα Διοίκηση ζήτησε και έχει ξεκινήσει η κατα-

γραφή των άμεσων επισκευών που απαιτούνται. Η 
καταγραφή των προβλημάτων γίνεται από μηχανικούς 
του Επαρχείου.

Ήδη, έχει δρομολογηθεί η αποστολή εγγράφου προς 
τη Διοίκηση. Σε αυτό, καταγράφονται μεν οι ελλείψεις 
σε κτιριακές υποδομές, παράλληλα όμως προτείνονται 
και λύσεις. 

Προκειμένου να δώσει έμφαση στο οξύ κτιριακό 
πρόβλημα ο κ. Μπιζάς τονίζει: «Αυτό που επισημαί-
νω στο Διοικητή, είναι ότι εμείς είμαστε διατεθειμένοι 
να βγούμε στο διάδρομο και να δώσουμε το χώρο του 
γραφείου μας για ιατρική χρήση».

Προτεινόμενες λύσεις
Διαρρυθμίσεις μέσα στο κέντρο υγείας, στον υπάρ-

χοντα χώρο, αξιοποίηση των αποθηκευτικών χώρων, 
ώστε να χρησιμοποιηθούν για ιατρικούς σκοπούς και 
μεταφορά του φυσικοθεραπευτηρίου. Ίσως, σημειώνει 
ο κ. Μπιζάς, να μην είναι αναγκαία η ύπαρξή του μέσα 
στο Κέντρο Υγείας, αλλά να εξυπηρετηθούμε νοικία-
ζοντας ένα χώρο. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα, η μεγά-
λη αίθουσα του φυ από 20 χρόνια και ήταν ημερήσιας 
λειτουργίας και σήμερα λειτουργεί σε 24ωρη βάση, 
τονίζει ο κ. Μπιζάς και προσθέτει: «Ναι μεν είμαστε 
χαρακτηρισμένοι να προσφέρουμε πρωτοβάθμια υπη-
ρεσία, αλλά κάνουμε πολλά περισσότερα. Θα ήταν ιδα-
νικό να μπορούσαμε να προσφέρουμε και δευτεροβάθ-
μια περίθαλψη, αλλά αυτή τη στιγμή είναι αδύνατον, 
λόγω των προβλημάτων που προαναφέρω. 

»Στο βαθμό όμως, που μπορούμε να λύσουμε κά-
ποια προβλήματα από μόνοι μας, το πράττουμε. Ήδη, 
κάναμε μία τομή σε ένα πρόβλημα που το αντιμετωπί-
ζαμε καθημερινά και έχει σχέση με το μικροβιολογικό 
εργαστήριο. Φτάναμε να δεχόμαστε ραντεβού μετά 
από τέσσερις μήνες. Απαράδεκτο. Είναι η πρώτη από-
φαση που πήραμε στο πρώτο διοικητικό συμβούλιο. 
Κατάργηση των ραντεβού από 1ης Μαρτίου».

Εν όψη του Καλοκαιριού
Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύ-

ουν... Γι΄ αυτό και η νέα διοίκηση απέστειλε έγγραφο 

προς τη διοίκηση του ΙΚΑ, με το αίτημα, τουλάχιστον 
για τους θερινούς μήνες να ενισχυθεί το Κέντρο με για-
τρούς του Ιδρύματος. Και αυτό, γιατί όπως επισημαίνει 
ο κ. Μπιζάς, το 80% των επισκεπτών του κέντρου υγεί-
ας αφορά ασφαλισμένους στο ΙΚΑ. Το αίτημα αυτό έχει 
τεθεί και στη διοίκηση στη Σύρο η οποία βρήκε καλή 
την ιδέα, όμως η απόφαση θα ληφθεί από το ΙΚΑ.

Η διαθήκη
Στα σχέδια της νέας διοίκησης, είναι και η αξιοποί-

ηση της δωρεάς από την Αναστασία Ευαγγελινού το 
γένος Χαμάρτου, η οποία απεβίωσε στις 20 Ιουνίου 
του 2007.

Ο κ. Μπιζάς, αναφέρει: «Υπάρχει διαθήκη με την 
οποία η δωρήτρια παραχωρεί 30 στρέμματα στο Δη-
μόσιο για τη δημιουργία νοσοκομείου ή άλλου φιλαν-
θρωπικού ιδρύματος. Η διαθήκη δημοσιεύθηκε και 
τώρα βρίσκεται στη Δ/νση Κληροδοτημάτων της 

περιφέρειας. Μαζί με το διοικητή θα δούμε πως μπο-
ρούμε να αξιοποιήσουμε αυτή την έκταση».

Στο νέο Δ.Σ. του Κέντρου Υγείας Πάρου, εκτός από 
τον κ. Μπίζα και την κ. Πώλου Δέσποινα (αντιπρόε-
δρος), συμμετέχει και ο κ. Φραγκίσκος Βελέντζας ως 
εκπρόσωπος του Δήμου με τον οποίο, όπως αναφέρει 
ο κ. Μπίζας, η συνεργασία είναι άψογη. Αναφέρει επί-
σης, ότι υπήρξε μία μεγάλη ανταπόκριση σε επίσκεψή 
τους στο Δήμαρχο κ. Χρ. Βλαχογιάννη και την Έπαρ-
χο Γρηγορία Πρωτολάτη. Η διοίκηση του Κέντρου 
Υγείας, έκανε μία αναφορά στα πραγματικά και άμεσα 
προβλήματα του κέντρου και ζήτησε τη δική τους βο-
ήθεια. 

Κλείνοντας τη συνέντευξη, ο κ. Μπίζας, ανέφερε, 
ότι είναι ιδιαίτερα ευχαριστημένος, γιατί διαπίστωσε 
πως το επιστημονικό και νοσηλευτικό προσωπικό του 
Κέντρου είναι εξαίρετο και υπογράμμισε ότι έχει άρι-
στη συνεργασία μαζί του.

Περίπου ένα μήνα έχει πάρει τα ηνία του Κέντρου Υγείας η νέα διοικούσα επι-
τροπή και έχει ξεκινήσει με γοργούς ρυθμούς τις προσπάθειες για την επίλυ-
ση χρόνιων προβλημάτων. Και για να είμαστε πιο σαφείς, συνεχίζει από εκεί 

που είχαν σταματήσει οι προηγούμενες διοικήσεις, οι οποίες επίσης «πάλαιψαν» για 
την αντιμετώπιση των ζητημάτων που μπλοκάρουν, κατά κάποιο τρόπο, τη λειτουργία 
του Κέντρου Υγείας. Κάποια ζητήματα αντιμετωπίστηκαν, κάποια είναι σε εκκρεμότη-
τα και κάποια άλλα, βαλτώνουν. Η ευθύνη σαφώς δεν αφορά την εκάστοτε διοίκηση, 
της οποίας το έργο είναι να επισημαίνει τα προβλήματα, άλλοι όμως αποφασίζουν για 
την επίλυσή τους. Ας ελπίσουμε, ότι ήρθε το πλήρωμα του χρόνου...

Χρόνια προβλήματα ...βαλτώνουν το Κέντρο Υγείας
Προσπάθειες και από τη νέα διοίκηση να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις σε κάθε επίπεδο

Προσπάθειες για ενίσχυση 
τους θερινούς μήνες

Νίκος Παπαευσταθίου Πρόεδρος ΕΚΑΒ για 
τις ελλείψεις στα πληρώματα ασθενοφόρων

Το πρόβλημα με την έλλειψη πληρωμάτων στα 
ασθενοφόρα του Κέντρου Υγείας Πάρου, πα-

ραδέχτηκε στη «Φωνή» ο Πρόεδρος του ΕΚΑΒ, κ. 
Νίκος Παπαευσταθίου, ο οποίος δηλώνει ότι θα κατα-
βληθούν προσπάθειες ώστε για τους θερινούς μήνες 
να αποσπαστεί στο Κέντρο Υγείας, ένα ακόμη άτομο. 

Όπως είπε, «υπάρχουν οι οδηγοί του Κέντρου 
Υγείας, υπάρχουν και δύο πληρώματα διασώστες 
του ΕΚΑΒ, χωρίς βέβαια σε καμία περίπτωση αυτό 
να σημαίνει ότι είμαστε ικανοποιημένοι. Εννοώ, ότι 
είναι πολύ λίγο το προσωπικό σε σχέση με αυτό που 
θα έπρεπε να είναι. Εκτιμώ, ότι πρέπει να υπάρχουν 
τουλάχιστον άλλα δύο άτομα σε μόνιμη βάση για 
να πούμε ότι μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες 
μας. Πιστεύω, επειδή είχα και επικοινωνία με τη νέα 
Διοίκηση, ότι θα μπορέσουμε για δυο τρεις μήνες να 
αποσπάσουμε άτομο το καλοκαίρι για να ενισχύσει 
την Πάρο». 

Σε ότι αφορά όμως, το διορισμό ενός γιατρού, που 
θα συνοδεύει τις διακομιδές ασθενών, ο κ. Παπαευ-
σταθίου ξεκαθαρίζει:

«Το ΕΚΑΒ, πέρα από τους μόνιμους γιατρούς 
του, οι οποίοι εκ του Π.Δ. που προβλέπει για την ορ-
γάνωση ότι μπορούν να είναι στις έδρες των παραρ-
τημάτων του ΕΚΑΒ, μπορεί να προσλάβει επικουρι-
κούς γιατρούς για τους διάφορους τομείς. Πρόκειται 
για γιατρούς, που έχουν λάβει την ειδικότητά τους 
και μέχρι πέντε χρόνια από τη λήψη της ειδικότητας, 
μπορούν να διοριστούν ως επικουρικοί γιατροί. Αυ-

τοί όμως χρησιμοποιούνται σε παραρτήματα όπου 
έχουμε οργανωμένες υπηρεσίες του ΕΚΑΒ για να 
μπορούν να λειτουργούν ως πλήρωμα κινητής μονά-
δας ή ως γιατροί στο Συντονιστικό κέντρο.

»Στον τομέα της Πάρου, που δυστυχώς δεν είναι 
ένας οργανωμένος τομέας, αλλά είναι ένας υποστε-
λεχωμένος τομέας, η παρουσία ενός επικουρικού γι-
ατρού δεν νομίζω ότι θα προσέφερε κάτι, αντίθετα, 
πιστεύω ότι εάν ένας επικουρικός γιατρός προσλαμ-
βάνονταν από το νοσοκομείο της Σύρου και διατίθε-
το στο Κέντρο Υγείας Πάρου, τότε εκεί θα μπορούσε 
να προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες. Εμείς πάντως, 
δεν έχουμε τη δυνατότητα να προσλάβουμε επικου-
ρικούς γιατρούς για την Πάρο».

Αεροδιακομιδές
Σε ότι αφορά στις αεροδιακομιδές, ο κ. Παπα-

ευσταθίου αναφέρει, ότι «με βάση την Υπουρ-
γική απόφαση του τέως υφυπουργού Υγείας κ. 
Γιαννόπουλου, οι γιατροί του Κέντρου Υγείας 
Πάρου έχουν τη δυνατότητα να ενεργοποιούν μό-
νοι τους το αεροδρόμιο του νησιού για να γίνεται 
η αεροδιακομιδή, χωρίς να παίρνουν την έγκρι-
ση του ΕΚΑΒ. Πρέπει όμως να επισημανθεί, ότι 
οποιοδήποτε περιστατικό διακομίζεται με αυτό 
τον τρόπο, συνοδεύεται από γιατρό του Κέντρου 
Υγείας Πάρου, το οποίο είναι υποχρεωμένο να μας 
ενημερώσει (ΕΚΑΒ) και εμείς περιμένουμε για να 
παραλάβουμε τον ασθενή». 
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Στο …φτερό μέρα και νύχτα
Το υγειονομικό αεροσκάφος, αποτελεί λύση 

για το νησί, καθώς σε δύσκολες στιγμές μπο-
ρεί να ανταποκριθεί και να διασφαλίσει γρήγορη 
και ασφαλή μεταφορά ασθενών. 

Για το αεροσκάφος μιλούν στη «Φωνή της Πά-
ρου» οι δύο χειριστές, Ευριπίδης Ακάλεστος και 
Αλέσιο Ντομενικόνι, δίνοντας απαντήσεις σε πολλά 
ερωτήματα που υπάρχουν, αλλά διαψεύδοντας και τις 
διάφορες φήμες που κυκλοφορούν κατά καιρούς…

Όπως τονίζουν, «είναι πλήρως ασφαλισμένο ως 
ασθενοφόρο, σε Βρετανικό όμιλο ασφαλειών για 
την ολική του αξία με 630.000 ευρώ, που περιλαμ-
βάνει, το αεροπλάνο και τον ιατρικό εξοπλισμό του, 
τους δύο χειριστές, έναν ή δύο ασθενείς και έναν 
γιατρό, ενώ η αστική ευθύνη προς τρίτους, είναι 
10.000.500 ευρώ».

Η λειτουργία του αεροσκάφους βασίζεται στη 
γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Νομικού Συμ-
βουλίου του κράτους, σύμφωνα με την οποία «μπο-
ρεί το Βελέντζειο ίδρυμα να κάνει διακομιδές ασθε-
νών με ιδιόκτητο αεροσκάφος υπό το συντονισμό 
του ΕΚΑΒ». Γνωμοδότηση, που επικυρώθηκε με 
υπουργική απόφαση (Υπουργείο Υγείας). Υπάρ-
χει και η απόφαση του ΕΚΑΒ, μετά από ερώτημα 
του Κέντρου Υγείας, με βάση την οποία, μπορεί το 
αεροσκάφος να εκτελεί αεροδιακομιδές. 

Σε πόσα και σε ποια αεροδρόμια μπορεί να 
προσγειωθεί;

Έχουμε ενταχθεί στη ΜΟΔ 105, που είναι η 
διαταγή ενεργοποίησης όλων των κρατικών αερο-
λιμένων εκτός ωραρίου λειτουργίας. Εκεί λοιπόν 
έχουν εντάξει και το δικό μας αεροσκάφος όπως 
και της Σαντορίνης. Το ίδιο έχει κάνει και η πο-
λεμική αεροπορία. Επιτρέπει στο αεροσκάφος να 
προσγειώνεται σε όλα τα στρατιωτικά αεροδρόμια 
και επιπλέον μας δίνει και καύσιμα. 

Έχουμε προσγειωθεί τουλάχιστον 20 φορές 
στην Ελευσίνα, όπου είναι ο πιο συχνός προορι-
σμός, γιατί εκεί είναι το Θριάσιο, αλλά και η βάση 
του ΕΚΑΒ, όπου και παρκάρουμε. Για όλα τα πε-
ριστατικά έρχονται μονάδες ή ασθενοφόρα του 
ΕΚΑΒ και παραλαμβάνουν τους ασθενείς. 

Πόσες αεροδιακομιδές έχουν γίνει έως σήμερα;
Από τον Ιούλιο που ξεκινήσαμε να κάνουμε αε-

ροδιακομιδές έχουμε 58 περιστατικά, Για τα 33 
από αυτά, προσγειωθήκαμε στο Ελ. Βενιζέλο, για 
τα 25 στην Ελευσίνα, 1 στη Σύρο, ενώ οι 43 αερο-
διακομιδές έγιναν ημέρα και οι 15 νύχτα.

Σύμφωνα με τους δύο χειριστές, το αεροπλάνο 
είναι πιστοποιημένο για να πετάει μέρα και νύχτα, 

μέσα στον καιρό και σε συνθήκες παγοποίησης. 
Δεν πετάει όταν υπάρχουν καταιγίδες, όπως και 
κανένα αεροσκάφος άλλωστε. 

Το αεροδρόμιο της Πάρου διαθέτει ραδιοβοή-
θημα, φώτα διαδρόμου, φώτα εμποδίων που έβα-
λε ο Δήμος με δικές του ενέργειες και παράλληλα 
επεκτάθηκε ο διάδρομος προσγείωσης κατά 100 
μέτρα. 

Πόσο παλιό ή πόσο καινούριο είναι το αερο-
σκάφος;

Το αεροπλάνο έχει πάρει δύο φορές πλοϊμότητα 
από την ελληνική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας. 
Το αγοράσαμε στην Αμερική όπου ζητήσαμε συ-
γκεκριμένες προδιαγραφές, δηλαδή όλος ο εξοπλι-
σμός να είναι καινούργιος.

 Μείναμε όλη η επιτροπή, περίπου ένα μήνα 
στην Αμερική και παρακολουθήσαμε όλες τις 
ανακατασκευές. Το αεροπλάνο λοιπόν το πήρα-
με πλήρως ανακατασκευασμένο, έχει 5000 ώρες 
πτήσεις, πέρασε από δύο ελέγχους, έναν από αμε-
ρικάνικη εταιρία και έναν από την ΥΠΑ και δεν 
υπήρξε καμία παρατήρηση. Αυτό είναι σπάνιο 
για αεροπλάνο που έρχεται από ξένη χώρα. Από 
κει και πέρα, κάθε χρόνο παίρνει πιστοποιητικό 
πλοϊμότητας από την ΥΠΑ. Εκτός αυτού, κάθε 
50, 100, 500 ώρες πτήσης, γίνεται επιθεώρηση 
και συντηρείται σε πιστοποιημένο επισκευαστι-
κό κέντρο από την Ευρώπη που έχει βάση στα 
Μέγαρα. Στην ίδια εταιρία συντηρεί η πολεμική 
αεροπορία τα Σούπερ Πούμα. 

Οι δύο πιλότοι αναφέρουν επίσης, πως με πρω-
τοβουλία ενός Παριανού του Γιάννη Αρκουλή, τους 
παραχωρείται δωρεάν η χρήση του αεροδρομίου 
Ελ. Βενιζέλος και επίσης τους παρέχεται εξυπηρέ-
τηση εδάφους δωρεάν 24 ώρες το εικοσιτετράωρο. 

Τέλος, οι δύο πιλότοι ευχαριστούν τους για-
τρούς του Κέντρου Υγείας, για την πολύ καλή 
συνεργασία, και τονίζουν ότι στήριξαν από την 
πρώτη στιγμή την προσπάθεια.

Τα Κέντρα Υγείας των Κυκλάδων επισκέ-
φθηκε την περασμένη εβδομάδα, ο υποδιοι-

κητής της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραι-
ώς και Αιγαίου, κ. Μιχάλης Νούσιας.

Στο Κέντρο Υγείας της Πάρου, ήρθε στις 4 
Μαρτίου, συνοδευόμενος από το Διοικητή του 
νοσοκομείου Σύρου, κ. Χαράλαμπο Πλατή. Οι 
δυό τους ξεναγήθηκαν από τον Πρόεδρο της 
Διοικούσας Επιτροπής, Γ. Μπιζά, σε όλους τους 
χώρους και συνομίλησαν με το διοικητικό και νο-
σηλευτικό προσωπικό, αλλά και με τους ασθενείς. 
Στη συνέχεια, είχαν κατ΄ιδίαν συναντήσεις με 
όλους τους γιατρούς (ΕΣΥ και αγροτικούς) και 
άκουσαν με ιδιαίτερη προσοχή όλα τα προβλήμα-
τα που αντιμετωπίζουν. 

Το ους ήταν ευήκοον. Για τουλάχιστον ένα εξά-
ωρο τέθηκαν επί τάπητος όλα τα ζητήματα. Το αν 
θα υπάρξουν λύσεις, είναι το ζητούμενο. 

Ο κ. Νούσιος πάντως εξέφρασε την ευχή, την 
επόμενη φορά που θα επισκεφθεί το Κέντρο Υγεί-
ας Πάρου, να μην υπάρχει «κανένα πρόβλημα ή 
να είναι πάρα πολύ λίγα». 

Στη Φωνή της Πάρου δήλωσε: «Με εντολή 
του υπουργού Υγείας κ. Αβραμόπουλου, επισκέ-
φθηκα την Πάρο, τη Μύκονο και στη συνέχεια 
τη Νάξο. Οι μονάδες Υγείας που επισκέφθηκα με 
άφησαν με ικανοποιητικές εντυπώσεις. Ιδιαίτερα 
ικανοποιημένος είμαι από τη δουλειά που γίνεται 
εδώ στο Κέντρο Υγείας Πάρου. Από τους διαδρό-
μους και τα γραφεία των γιατρών που τα βρήκα 
γεμάτα κόσμο (και χωρίς να με γνωρίζουν, δεν 
μου διατύπωναν ούτε παράπονα, ούτε διαμαρτυ-
ρίες), αλλά και οι γεμάτοι διάδρομοι και τα γεμά-
τα γραφεία, δείχνουν την καταξίωση του Κέντρου 
Υγείας Πάρου. Μπορεί να μην είναι ότι καλύτερο 
σε ότι αφορά στις κτιριακές δομές (θα το δούμε 
και αυτό μαζί με τον πρόεδρο, του Κέντρου Υγεί-

ας και θα κάνουμε ότι μπορούμε). 
»Σε ότι αφορά στον υλικοτεχνικό εξοπλισμό, 

δεν μου αναφέρθηκαν ελλείψεις. Και από όσα είδα, 
όχι μονάχα ως διοικητικός, αλλά και ως γιατρός, δι-
απίστωσα ότι στελεχώνεται σε πολύ καλό βαθμό.

»Οι ελλείψεις σε προσωπικό, καλύπτονται σε 
ένα βαθμό, άμεσα, γιατί επίκειται ο διορισμός 
σε προσωπικό, ιατρικό και παραϊατρικό. Ήδη 
βρίσκονται στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 
τα ονόματα του μικροβιολόγου και του ακτινο-
λόγου, ενός ακόμη ορθοπεδικού, τον προσεχή 
μήνα, αλλά και δύο ακόμη γενικών γιατρών». Η 
κατακλείδα πάντως ήταν, πως το Κέντρο Υγείας 
Πάρου, «είναι πολύ καλά στελεχωμένο». 

Ο υποδιοικητής της περιφέρειας δεσμεύτηκε 
ότι θα ξανάρθει στην Πάρο και εξέφρασε την ευχή 
ή τη δέσμευση, τα προβλήματα να μηδενιστούν.

Μπαίνει το νερό στο αυλάκι;
Επίσκεψη Νούσια στο Κέντρο Υγείας ΠάρουΒελέντζειο υγειονομικό αεροσκάφος 

Τα προβλήματα που υπάρχουν στο Κέντρο 
Υγείας, αντανακλώνται και στους επισκέπτες 
(ασθενείς). Σε ερώτηση της «Φωνής» για το 
αν είναι ευχαριστημένοι από τις υπηρεσίες που 
προσφέρει το κέντρο υγείας, απαντούν:

- «Τώρα αυτό αφήστε το, μην το ψάχνετε. 
Αντιμετωπίζουμε αρκετά προβλήματα, αλλά τι 
να κάνουμε…».

-«Προβλήματα αντιμετωπίζουμε. Εγώ έτυχε 
να έρθω εδώ ανήμερα του Άι Γιαννιού και δεν 
με δέχτηκαν. Αρχικά είχα πάει στα επείγοντα, 
από τα οποία με παρέπεμψαν σε γιατρό, που 
δεν δέχτηκε να με εξετάσει, γιατί όπως είπε, 
δεν θα έπρεπε να είναι εκείνη την ημέρα στο 
Κέντρο». 

-«Τι να λέμε τώρα. Άλλες φορές εξυπηρε-
τούμαστε και άλλες ταλαιπωρούμαστε, αλλά τι 
να πούμε…»

«Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Εγώ είμαι 
ξένη. Είμαι από την Αλβανία και έρχομαι τακτικά γι-
ατί έχω και παιδιά αλλά και για τον εαυτό μου και για 
τον άνδρα μου και εξυπηρετούμαι πάρα πολύ». 

Ο Γ. Μπιζάς για το Υγειονομικό αεροσκάφος

«Υποστηρίζουμε τη λειτουργία του» 
«Όσο υπάρχει αυτό το αεροσκάφος εμείς θα υποστηρίζουμε τη λειτουργία του. Απλά ζητούμε να μας δι-

ευκρινιστούν οι όροι συνεργασίας σε ότι αφορά το ΕΚΑΒ σε σχέση με τη λειτουργία του αεροσκάφους. Πότε 
δηλαδή μεταφέρουμε εμείς, πότε το ΕΚΑΒ με τα δικά του ελικόπτερα και ποιοι το συνοδεύουν. Και δεν είναι μόνο 
προσπάθεια δικιά μου. Από τις 4/7/2007 έχουμε ζητήσει από τον υπουργό αυτή τη διευκρίνιση, δεν υπήρξε 
απάντηση και τώρα θα το ξαναθέσουμε. Οι γιατροί για παράδειγμα, το συνοδεύουν εθελοντικά 

»Πέρα από όλα αυτά όμως, δηλώνω κατηγορηματικά, ότι όσο υπάρχει αυτό το αεροπλάνο, εμείς ως διοικούσα 
επιτροπή (όσο είμαι σε αυτή την καρέκλα), θα υποστηρίζουμε τη λειτουργία του».

Τα …παράπονα του κόσμου

Ο υποδιοικητής της 2ης ΔΥΠΕ Μ. Νούσιας
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Χωρίς αμφιβολία, η 
αρχαία Πάρος οφείλει σε 
μεγάλο βαθμό την ακμή 
και την αίγλη της στο μάρ-
μαρο, πολύτιμο υλικό της 
Παριανής γης. Δεν είναι 
άλλωστε τυχαίο, ότι Πα-
ριανό μάρμαρο χρησιμο-
ποιήθηκε τόσο στην Εκο-
τονταπυλιανή και σε άλλες 
εκκλησίες του νησιού όσο 
και στην Ιταλία, την Κων-
σταντινούπολη και την 
ηπειρωτική Ελλάδα. 

Η Παρία Λίθος και τα 
αρχαία λατομεία θα πρέ-
πει να καταστούν το σήμα 
κατατεθέν του νησιού, να 
γίνουν η ταυτότητά του.  

Τα αρχαία λατομεία της 
Πάρου είναι σημαντικά για 
πολλούς λόγους, δηλώνει 
στη «Φωνή της Πάρου», ο Δρ. Θεολογίας – γλύ-
πτης κ. Αριστείδης Βαρριάς, και εξηγεί:

 «Ο πρώτος και σημαντικότερος λόγος είναι, ότι 
πρόκειται για τα μοναδικά υπόγεια λατομεία μαρ-
μάρου που σώθηκαν σε τέλεια κατάσταση μέχρι τις 
μέρες μας, από τα αρχαία χρόνια. 

»Δεύτερος λόγος και επίσης σημαντικός, είναι 
ότι από αυτά τα λατομεία, βγήκε ο λυχνίτης το μο-
ναδικό στην παγκόσμια ιστορία μάρμαρο, από το 
οποίο έγιναν πολλά και μεγάλα αριστουργήματα. 

»Είναι μοναδικά, είναι όμορφα, είναι κομμάτι της 
ταυτότητας, κομμάτι της ιστορίας και θα μπορούσαν να 
είναι ένας καταπληκτικός επισκέψιμος χώρος για κάθε 
άνθρωπο που νοιάζεται για την τέχνη. Πέρα από το χρέ-
ος, πέρα από την ιστορία, πέρα από την αισθητική».

Σε τι κατάσταση είναι αυτή τη στιγμή;
- Νομίζω είναι σε αρκετά καλή κατάσταση μετά 

από τις παρεμβάσεις που έγιναν στα μέσα του 19ου 
αιώνα για τη συνέχιση της εξόρυξης από τη Βελγική 
και Ελληνική εταιρεία και πιστεύω ότι με ελάχιστες 
ακόμη παρεμβάσεις, μπορεί κανείς να τα επισκεφθεί 
και να περάσει από την αρχαία είσοδο, το σπήλαιο 
των Νυμφών έως την στοά των Γάλλων.

Γιατί λέγεται η στοά των Γάλλων;
- Γιατί αυτή την τρύπα, την άνοιξαν οι δύο εται-

ρείες, Ελληνική και Βελγική, για να φτάσουν στο 
τέλος των διαδρόμων, των αρχαίων γαλαριών, ώστε 
από κει και πέρα να συνεχιστεί η εξόρυξη και να είναι 
ευκολότερη. 

Ετσι συνδέει κατά κάποιο τρόπο αυτή η στοά, την 
αρχή και το τέλος των υπόγειων διαδρόμων. 

Πως είναι η κατάσταση σήμερα σε ότι αφορά 
τον περιβάλλοντα χώρο;

- Υπάρχει μια θλίψη γενικότερη, γιατί στην 
προσπάθεια να τον προφυλάξουν, μπήκαν συρμα-
τοπλέγματα αμφιβόλου αισθητικής, το ανάγλυφο 
που υπάρχει στην είσοδο της αρχαίας γαλαρίας εί-
ναι περιορισμένο με μπετόβεργες, οι όγκοι από τις 
λατύπες είναι ατάκτως ερριμένοι δεξιά και αριστερά, 
έτσι που να μην μπορεί κανείς εύκολα να κατεβεί και 
βέβαια η βρωμιά είναι ορατή. 

Είναι εικόνα εγκατάλειψης και είναι κρίμα. Έρ-
χονται άνθρωποι από την άκρη του κόσμου, με βρί-
σκουν μέσω των τοπικών παραγόντων ή μέσω του 
Ιντερνετ, μου ζητούν να τους ξεναγήσω και νοιώθω 
άσχημα, γιατί αυτοί περιμένουν κάτι το καταπλη-
κτικό, το οποίο ναι μεν το βρίσκουν, αλλά με ένα 
αμπαλάζ που δεν μας τιμά. 

Έχετε κάνει επαφές με τους αρμόδιους φορείς, 
ώστε να καθαριστούν και προστατευτούν;

- Το 1979 που πρωτοήρθα στην Πάρο, μέσω 
του Αρχίλοχου ξεκινήσαμε κάποια προσπάθεια. 
Χρειάστηκαν πάρα πολλά χρόνια, χρειάστηκαν 
επισκέψεις των μαθητών όλων των σχολείων, για 
δεκαετίες. Κάθε χρόνο έπαιρνα τους μαθητές μου 
και τους πήγαινα εκεί. Σιγά – σιγά αρχίσαμε να 
καταλαβαίνουμε όλοι οι Παριανοί, την αξία τους 
τη μοναδική. Ευτύχημα είναι, ότι στη διαδρομή 
χαρακτηρίστηκε αρχαιολογικός χώρος. Και ευτύ-
χημα είναι, ότι νοιάζονται πια οι πάντες. Κάπου 
δεν έχουμε βρει το δρόμο μας, ώστε να προχωρή-
σει μέσω της αρχαιολογικής υπηρεσίας, να γίνει 
ένα σωστό αρχαιολογικό πάρκο, ίσως το πιο ση-
μαντηκό αξιοθέατο στο χώρο των Κυκλάδων, για 
να μην πω στην Ελλάδα. 

Ποιο είναι το εμπόδιο;
- Δεν έχει ενταχθεί στα μνημεία πανελλήνιας 

ή παγκόσμιας εμβέλειας. Και αυτό είναι το κακό. 
Γιατί αν είχε ενταχθεί θα άνοιγε ο δρόμος για την 
καθωσπρέπει αξιοποίησή τους. Ενώ τώρα ο χώρος 
παραμένει δέσμιος μιας γραφειοκρατίας, μιας δυ-
στοκίας. Είναι ασφαλώς ευχάριστο που είναι πια αρ-

χαιολογικός χώρος, είναι όμως δυσάρεστο ως προς 
την εξέλιξή του, γιατί υπάρχει δέσμευση. Δεν μπορεί 
πια κανείς να παρέμβει, όπως οι τοπικοί παράγοντες, 
γιατί η αξιοποίησή τους περνάει μέσα από την αρ-
χαιολογική υπηρεσία, ενώ το γεγονός, ότι δεν έχουν 
ενταχθεί στα αρχαιολογικά μνημεία παγκόσμιας ή 
έστω πανελλαδικής εμβέλειας, μπλοκάρει την αξιο-
ποίησή τους.

Σε ότι αφορά τουλάχιστον στον ευπρεπισμό του 
περιβάλλοντα χώρου, ώστε να είναι προσβάσιμα 
στους επισκέπτες, αυτό μπορεί να γίνει;

Η απάντηση έχει δύο όψεις. Η μία όψη είναι, οι 
παρεμβάσεις που δεν εμπίπτουν στις απαγορεύσεις 
της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Δηλαδή αν μπορού-
σε να υπάρχει μια δυνατότητα του Επαρχείου, του 
Δήμου, να τοποθετηθεί μια ξύλινη καθωσπρέπει 
σκάλα και να υπάρξει ένας ελαφρύς φωτισμός, ίσως 
αυτό δεν ενέπιπτε και δεν εμποδιζόταν. Αλλιώς, οτι-
δήποτε άλλο πρέπει να περάσει μέσα από την Αρχαι-
ολογική Υπηρεσία.

Εκείνο που θέλω να επισημάνω είναι, ότι πρέ-
πει να συντονιστούν οι προσπάθειες όσων νοιώ-

θουν τι τεράστιο θησαυρό έχουμε εδώ πέρα. Από 
Τοπική Αυτοδιοίκηση, πολιτιστικούς φορείς, 
Επαρχείο, Υπουργείο, ώστε να γίνει κατανοητό 
ότι εδώ έχουμε κάτι το απολύτως μοναδικό και 
το απολύτως ενδιαφέρον. 

Το όνειρό μου είναι σύντομα να έχουμε επισκέ-
ψιμα, το λατομείο των Νυμφών και του Πανός και 
όλη η περιοχή να γίνει αρχαιολογικό πάρκο. Να 
αξιοποιηθούν τα κτίρια της Βελγικής εταιρείας, 
ώστε στο ένα να έχουμε αντίγραφα των πολύ ση-
μαντικών αγαλμάτων από παριανό μάρμαρο που 
υπάρχουν σε όλα τα μουσεία του κόσμου, στο άλλο 
θα μπορούσε να έχει λατύπες που είναι άπειρες και 
εκεί, σύγχρονοι γλύπτες να δουλεύουν και υπάρχει 
ένας χώρος εκθέσεων. 

Το ότι δεν εντάχθηκαν τα λατομεία στα μνημεία, 
μπορούν να προχωρήσουν αυτά τα πράγματα;

- Φοβάμαι όχι. Γι΄ αυτό απογοητεύομαι. Γιατί 
τοπικού ενδιαφέροντος αρχαιολογικός χώρος, 
σημαίνει μην τον αγγίξετε (αυτό έχει κάτι το 
καλό, γιατί τον προφυλάσσει), αλλά παραμένει 
στην εγκατάλειψη. 

Η αξιοποίηση των λατομείων είναι στους στόχους 
του Δήμου Πάρου. Στο προεκλογικό πρόγραμμα της 
παράταξης «Ενότητα για το μέλλον» αναφέρεται: 
«Το πρώτο μεγάλο βήμα για την αξιοποίηση των αρ-
χαίων λατομείων είναι σε εξέλιξη. Ως Δήμος προχω-
ρούμε στην απαλλοτρίωση της έκτασής τους. Στόχοι 
μας, η αξιοποίηση και ανάδειξη των υπόγειων στοών 
και η κατασκευή ενός μεγάλου ανοιχτού θεάτρου σε 
ένα από τα ανοίγματα υπέργειων λατομεύσεων».

Ο Δήμαρχος Πάρου, κ. Χρήστος Βλαχογιάννης 
δηλώνει σχετικά:

«Είναι μέσα στους στόχους μας, αλλά όχι 
στους άμεσους. Εντάσσεται στο πρόγραμμα 
Θησέας που προβλέπει να γίνει η απαλλοτρίω-
ση της έκτασής τους, αλλά είναι μια διαδικασία 
χρονοβόρα».

Σε ερώτηση εάν υπάρχει περίπτωση ορισμένων 
παρεμβάσεων ώστε να είναι προσβάσιμος ο χώρος 
στους επισκέπτες, απαντά: «Είναι προσβάσιμος ο 
χώρος στους επισκέπτες. Εμείς πάντα φροντίζουμε 
και θα φροντίσουμε και στο μέλλον, αν είναι απα-
ραίτητο να καθαριστεί».

Να σωθεί η ισ τορική ταυτότητα του νησιού

Χ. Βλαχογιάννης: Είναι στους στόχους μας, αλλά...

Μπλοκάρεται η αξιοποίηση των αρχαίων Λατομείων από τη μη ένταξή τους στα μνημεία παγκόσμιας εμβέλειας

Άγαλμα Αρτέμιδος στο 
αρχαιολογικό μουσείο Σε-
βίλλης. Έργο από παριανό 

μάρμαρο 

Η είσοδος του σπηλαίου των Νυμφών
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Έντονες αντιδράσεις υπήρξαν από φορείς και 
πολίτες, όταν έγινε γνωστό από δημοσιεύματα του 
τοπικού Τύπου, ότι διακόπτεται το δρομολόγιο της 
Blue Star από Πάρο για Σύρο που εκτελείται κάθε 
Τρίτη και Πέμπτη.

Ο τουριστικός πράκτορας και εκπρόσωπος του 
HATTA και του ΣΑΣ, Δ. Πετρόπουλος, στον οποίο 
απευθυνθήκαμε, παραδέχτηκε ότι το δρομολόγιο 
αυτό, όντως αναστέλλεται, από 13 Ιουνίου έως 16 
Σεπτεμβρίου και δικαιολογεί τη διακοπή με το εξής 
επιχείρημα: 

«Η γραμμή εξυπηρετείται, γιατί τις αντίστοιχες 

ημέρες θα υπάρχουν δρομολόγια επιδοτούμενα της 
ΝΕΛ με το «Παναγία Χοζοβιώτισσα» και «Πανα-
γία Τήνου», που θα πηγαίνουν κατευθείαν Πάρο 
- Σύρο την καλοκαιρινή περίοδο και όχι μέσω Μυ-
κόνου, όπως πέρσι. Συν το γεγονός ότι το καλοκαίρι 
θα βγουν άλλα δύο επιδοτούμενα δρομολόγια στη 
διαδρομή που θα πηγαίνει από Σύρο για Πάρο και 
το αντίστροφο». 

Σε ότι αφορά τα δρομολόγια της Blue Star 
από Σύρο για Πάρο, εκτός από Τρίτη και  Πέ-
μπτη, έχει προστεθεί δρομολόγιο και για την 
Κυριακή. 

Το πειθαρχικό συμβούλιο της Περιφέρειας Νοτί-
ου Αιγαίου επέβαλε αργία 4 μηνών στην κοινοτάρ-
χη της Αντιπάρου κ.Μανέτα Βαρβάρα επί καταγγε-
λιών πολιτών, λόγω της άρνησής της, να δώσει τα 
στοιχεία για τις μεταδημοτεύσεις, που πραγματο-
ποιήθηκαν πριν από τις πρόσφατες δημοτικές και 
κοινοτικές εκλογές.

Πέρα από την επιβολή της ποινής αυτής ο Εισαγ-

γελέας Πρωτοδικών έχει διατάξει προκαταρκτική 
εξέταση για την ίδια υπόθεση.

Φυσικά η κ.Μανέτα, μέχρι να τελεσιδικήσει η 
υπόθεση παραμένει στην θέση της.

Η παράταξη της κ.Μανέτα με «καταγγελία», 
αρνείται να παραδεχτεί το γεγονός και επιτίθεται 
με σφοδρότητα κατά του ανταποκριτή της ΕΤ3 που 
μετέδωσε την είδηση.

Το νερό νεράκι είπαν για δύο ημέρες οι κάτοικοι 
στις περιοχές Καλάμι και Κριό. Υπήρξε διακοπή στην 
υδροδότηση από την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου και 
από τις 4 μ.μ έως και την Παρασκευή 29 του μήνα. 
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η διακοπή έγινε λόγω 

βλάβης στον αγωγό τροφοδοσίας της δεξαμενής που 
τροφοδοτεί τις συγκεκριμένες περιοχές. 

Τα συνεργεία της ΔΕΥΑΠ κατέβαλαν υπεράνθρω-
πες προσπάθειες για την αποκατάσταση της βλάβης , 
εργαζόμενα και για μεγάλο μέρος της νύχτας.

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Νήσων Αιγαίου 
της Τράπεζας Πειραιώς κος. Στυλιανός Ηλιάδης, ο 
Διευθυντής Καταστήματος Πάρου κος Ηλίας Αλε-
ξόπουλος και ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου 
Πάρου – Αντιπάρου κος. Αποστόλης Αλιπράντης 
έχουν την τιμή να σας προσκαλέσουν σε εκδήλωση 
με θέμα : « Πειραιώς Επιχειρείν » - Προοπτικές 

του Αναπτυξιακού Νομού, η οποία θα πραγματο-
ποιηθεί την Τετάρτη 19 Μαρτίου 2008  και ώρα 
18:30 στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου 
ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ στην Παροικία.

Θα ακολουθήσει μπουφές.
Παρακαλούμε ενημερώστε για την παρουσία σας 

στο τηλ. 22840 – 27003 τον κ. Παντελαίο Νίκο.

Φεύγει η Blue Star έρχον ται τα επιδοτούμενα
Για τρεις μήνες η διακοπή σύνδεσης Πάρου - Σύρου 

Σε αργία η κοινοτάρχης της Αντιπάρου

Κυκ λοφοριακ ές 
ρυθμίσεις

Προσθήκες στην υπάρχουσα κυκλοφοριακή 
μελέτη, προγραμματίζονται σύντομα από τον 
Δήμο Πάρου.

Συγκεκριμένα  στο χώρο  μπροστά από τις 
τράπεζες, το πεζοδρόμιο θα διαμορφωθεί όπως 
το αντίστοιχο απέναντι από  το ταχυδρομείο,  
ώστε να διευκολύνει την στάθμευση των Ι.Χ, ο 
δρόμος στη Ζωοδόχο Πηγή θα μονοδρομηθεί 
και θα ρυθμιστεί η κυκλοφορία στη διασταύρω-
ση με το δρόμο που οδηγεί προς το γήπεδο με 
σήμανση.

Υπάρχει μια ακόμη ρύθμιση που αφορά στην 
Νάουσα και αυτή είναι η αλλαγή κατεύθυνσης 
στο μονόδρομο που οδηγεί από την έξοδο του 
χωριού προς το φούρνο του Μπατίστα.

Ενσ τάσεις επί 
ενσ τάσεων

Τρεις εταιρείες πήραν μέρος στο διαγωνισμό 
του Δήμου Πάρου για την προμήθεια των δυο 
μονάδων αφαλάτωσης και μετά το άνοιγμα των 
προσφορών η κάθε μια υπέβαλε ενστάσεις απέ-
ναντι στις άλλες δυο.

Η  εξέταση των ενστάσεων και τα χρονικά όρια 
που ορίζει ο νόμος  για τις διαδικασίες αυτές, κά-
νουν αμφίβολη την εγκατάσταση των μονάδων 
για το φετινό καλοκαίρι.

Θυμίζουμε ότι για να γίνει η προμήθεια των 
μονάδων  αυτών εξαιρετικά σύντομα , από όλα τα 
νησιά, κηρύχθηκε πέρσι ο νομός Κυκλάδων σε 
κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.

Συμβούλια των Νέων
Μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών των 

ενδιαφερόμενων για την συμμετοχή τους στα 
«Συμβούλια των  Νέων», που ήταν δυστυχώς  
κατώτερη των προσδοκιών και της σοβαρότητας 
του θεσμού,  το Δ.Σ αποφάσισε την προκύρηξη 
εκλογών για την Κυριακή 30 Μαρτίου, στο Δη-
μαρχείο. 

Είπαν το νερό …νεράκι

Πρόσκληση σε ημερίδα

Εκδηλώσεις για τον 
Δεκαπεν ταύγουσ το

Την έγκριση ανάθεσης στη ΔΕΠΑ Πάρου 
για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων 
για τον επίσημο εορτασμό του Δεκαπενταύ-
γουστου στην Παροικία και των Εννιάμερων 
στην Νάουσα, αποφάσισε το Δ.Σ. Στις προ-
θέσεις του Δήμου είναι και φέτος  να έρθει 
στο νησί μας ένα μεγάλο όνομα της σύγχρο-
νης μουσικής.

Φωτιά σ τη χωματερή 
της Αν τιπάρου

Προανάκριση διενεργεί το κλιμάκιο της πυρο-
σβεστικής Υπηρεσίας Πάρου για την φωτιά που 
ξέσπασε στην χωματερή της Αντιπάρου την Πα-
ρασκευή 29/2, ύστερα από καταγγελία που έγινε 
για το σχετικό συμβάν.

Για την κατάσβεση επενέβη πυροσβεστικό 
όχημα με δυο άνδρες από τις 14:44 έως τις 20:40 
της ιδίας ημέρας.

Για τη διαδικασία της προανάκρισης εκλήθη 
να καταθέσει η κοινοτάρχης Αντιπάρου κ. Βαρ-
βάρα Φαρούπου Μανέτα.
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   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΠΑ  
   ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
   ΥΠ. ΕΣΩΤ. ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ· ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 

ΕΡΓΟ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ».  

ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ».  

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ  
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ  
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ  
80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ  
ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ  
20%ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ. 

Μέτρο 2.2:  
Κατηγορίες πράξεων: 

«Ηλεκτρονική κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη» 
5. «Δράσεις που αφορούν ατην διοικητική εξυπηρέτηση του πολίτη»

΄Εργο: « ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ» 

Απόφαση Ένταξης: 153.098/ΚτΠ 2713-Β Κωδικός ΟΠΣ: 103205 
Κωδ. Αρ. C.P.V.:  72.00.00.00.-5 

Προκήρυξη Τακτικού Διαγωνισμού  
Με τίτλο  

«Προσαρμογή, ανάπτυξη, έλεγχος και εγκατάσταση συστήματος και  
βοηθητικών εφαρμογών »,  

Προϋπολογισμός Έργου: 147.899,16 € πλέον νομίμου Φ.Π.Α. σύμφωνο με Το Ν.  
2859/2000 άρθρο 21 παράγραφος 4.

Αρ. Προκήρυξης 2/2008
Ημερομηνία: 14/02/ 2008 Τακτικός Διαγωνι-

σμός με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη 
προσφορά

Ο Δήμος Πάρου, ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, 
προκηρύσσει Τακτικό Διαγωνισμό με τίτλο «Προ-
σαρμογή, ανάπτυξη, έλεγχος και εγκατάσταση συ-
στήματος και βοηθητικών εφαρμογών για την Πύλη 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνηση ς του Δήμου Πάρου». 
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη, 
το αργότερο μέχρι την 27/03/2008 και ώρα 12:00 
π.μ στα Γραφεία του Δήμου Πάρου και συγκεκριμένα:  
Διεύθυνση: Παροικιά, ΤΚ 84400 Πάρος  
Τηλέφωνο: 22840 — 21200

Τέλεφαξ: 22840 — 22078
Υπόψη: κ Γαβαλά Στέφανου
Ο διαγωνισμός Θα γίνει ενώπιον Επιτροπής 

Παραλαβής Προσφορών, την 27/03/2008 και 

ώρα 12:00 π.μ. στα γραφεία του Δήμου Πάρου.  
ο διαγωνισμός γίνεται με τους όρους και τις προϋπο-
θέσεις που λεπτομερώς καθορίζονται από τις διατάξεις 
που αναφέρονται στο παρακάτω νομικό Πλαίσιο:
• Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Δημοτι-

κός και Κοινοτικός Κώδικας».
• Τις σχετικές διατάξεις της υπ αριθμ. 11389/23-3-

1993 υπουργικής απόφασης Περί ‘Ενιαίου Κα-
νονισμού Προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης’ 
(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).

• την Απόφαση ένταξης του έργου με κωδικό ΟΠΣ 
103205. 

• Την αριθμ. 106/2005 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου. 

• Ν. 2522/97 «Δικαστική Προστασία κλπ» (ΦΕΚ 
178/Α/97)

• Π.Δ. 394/96, «Κανονισμός Προμηθειών Δημο-
σίου», όπως αυτό τροποποιήθηκε, σε ότι αφορά 
τη δυνατότητα άσκησης ένστασης του άρθρου 15, 

με το άρθρο 35 του Ν. 3377/2005 (Φ.Ε.Κ. 202/
Α’/19-0-2005).

• Τις σχετικές διατάξεις της υπ.αριθμ.20977/23-08-
2007 (ΦΕΚ 1673/23-08-2007) «Δικαιολογη-
τικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/
2005,όπως τροποποιήθηκε με τον ν.3414/2005 ». 

• Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95), «Προμήθειες του δη-
μοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών Θεμάτων»

• Ν. 2328/95, άρθρο 15, «Ονομαστικοποίηση μετο-
χών»,

• Π.Δ. 82/96, (κατ εξουσιοδότηση του ν.2328/95), 
«Ονομαστικοποίηση των μετοχών ελληνικών ανω-
νύμων εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανά-
ληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νο-
μικών προσώπων του ευρύτερου δημοσίου Τομέα»,

• Ν. 3060/2002, Άρθρο 2, «‘Ελεγχος νομιμότητας 
συμβάσεων προμηθειών, παροχής υπηρεσιών και 
δημοσίων έργων»

• την με Α.Π.153.098/ΚτΠ2713/

 Β- 11/11/2005 απόφαση του Ειδικού Γραμμα-
τέα για ένταξη του ‘Εργου «Πύλη Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης για την Εξυπηρέτηση των Πολι-
τών του Δήμου Πάρου» στο Ε.Π. «Κοινωνία της 
Πληροφορίας»

• Τις σχετικές διατάξεις του Ν.3548/2007 (ΦΕΚ 
Α 68/20.3.2007) «Καταχώρηση δημοσιεύ-
σεων των φορέων του Δημοσίου στον Νομαρ-
χιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις.»  
Σελ.3/129

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο 
ποσό των εκατόν σαράντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων 
ενενήντα εννέα ευρώ και δέκα έξη λεπτών (147.899.16 
πλέον νομίμου Φ.Π.Α. σύμφωνα με το Ν. 2859/2000 
άρθρο 21 παράγραφος 4.) το οποίο είναι και το ανώτα-
το όριο για την υποβολή προσφορών. 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΟΥ
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ - ΕΡΓΑΣΙΑ

Από Μεσιτικό γραφείο ζητείται γραμματέ-
ας. Απαραίτητα προσόντα: γνώσεις Η/Υ, 
Αγγλικών, και να διαθέτει δικό της μεταφο-
ρικό μέσο. 
Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να αποστέλουν 
βιογραφικά στο φαξ: 22840  23274.

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

Γραμματέας ζητείται από τεχνικό γραφείο. 
Απαραίτητες γνώσεις Η/Υ, Αγγλικών
και να διαθέτει δικό της μεταφορικό μέσο. 
Αποστολή βιογραφικών στο φαξ:
22840 - 23274.

Το πιο τεχνολογικά εξοπλισμένο εργο-
στάσιο στην Ελλάδα στην κατασκευή ξύ-
λινων κουφωμάτων, ζητά να προσλάβει :
Νέους ή νέες μέχρι 35 ετών για μόνιμη 
απασχόληση σε διαφόρους τομείς της 
παραγωγικής διαδικασίας του εργοστα-
σίου.
Η εταιρία ειδικεύεται στο ξύλινο κούφω-
μα, πάνω από 60 χρόνια και έχει ως χώρο 
δράσης τον Νομό Κυκλάδων.
22840 41504  κιν. 697 4012006 
 Κος Αντώνης Κρητικός 

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

ΔΙΑΦΟΡΑ  

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΙΩΝ

Αντίπαρος, μεζονέτα 80τμ, 3υ/δ, μεγάλες 
βεράντες, κοντά στη θάλασσα με πολύ καλή 
θέα. Δ.Τριανταφύλλου RE/MAX ALL 
STAR 22840-28530/1 
www.remax.gr, www.remax-greece.com

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

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

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

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

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

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

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

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 
www.remax.gr, www.remax-greece.com

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

Πάρος, ανεξάρτητη μεζονέτα, 220τ.μ., 
σε οικόπεδο 3 στρέμματα, ανεμπόδιστη 
θέα λιμάνι, Αντίπαρο και ηλιοβασίλεμα, 
σε 3 επίπεδα, κυκλαδίτικο ύφος, τιμή 
400.000 Ευρώ. ASPIS REAL ESTATE 
Τηλ.2284024007. Κωδικός ΠΠΟ2-12 

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

Πωλείται οικία 230m2 σε κτήμα 7500m2, 
περιοχή Φιλίζι , ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΕΛΗΤΑΣ Τηλ. 6948242797

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

Πωλούνται στη Μάρπησσα κατοικίες από 
100 τ.μ εως 140 τμ με θέα όλη την ανατο-
λική ακτή. Μεσιτικό γραφείο Spiti, Καρα-
χάλιος Σταύρος. Τηλ. 6937033316

Πωλούνται εξοχικές κατοικίες 60-70 και 
80 τ.μ κοντά στο Φάραγγα. Καταπληκτική 
θέα. Μεσιτικό γραφείο Spiti, Καραχάλιος 
Σταύρος. Τηλ. 6937033316

Διαλέξτε το σπίτι που σας ταιριάζει στις 
περιοχές Υστέρνι ή Αμπελάς, με απεριόρι-
στη θέα θάλασσα. Μεσιτικό γραφείο Spiti, 
Καραχάλιος Σταύρος. Τηλ. 6937033316

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ 
– ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ 

Πωλείται αγροτεμάχιο 2500m2, άρτιο, 
οικοδομήσιμο, επί ασφάλτου, ΘΕΑ ΘΑ-
ΛΑΣΣΑ, τιμή 50.000 € . ΜΕΣΙΤΙΚΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΛΗΤΑΣ Τηλ. 6948242797

Πωλείται αγροτεμάχιο 2500m2, άρτιο 
οικοδομήσιμο με παλαιά κτίσματα 60m2 
στην περιοχή Καλάμι , τιμή 110.000 € . 
ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΛΗΤΑΣ Τηλ. 
6948242797

Πωλούνται στον Κώστο 2 αγροτεμάχια 
10.300m2 και 8.000m2, ΘΕΑ ΠΑΝΟΡΑ-
ΜΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ , ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑ-
ΦΕΙΟ 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 
θάλασσα, 4200m2 και 7500m2, 

ΘΕΑ ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ, 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΟΧΛΑΚΑΣ, ΜΕΣΙΤΙΚΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΛΗΤΑΣ Τηλ. 6948242797
 

Πωλούνται στο Άσπρο Χωριό, επί του κε-
ντρικού δρόμου, 2 οικόπεδα 2800m2 και 
1100m2 , κατάλληλα για οικιακή ή επαγ-
γελματική χρήση, ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΕΛΗΤΑΣ Τηλ. 6948242797
   

Οικόπεδο 2.750 τ.μ., άρτιο και οικοδομή-
σιμο (κάθετη ιδιοκτησία), με άδεια οικο-
δόμησης του 2007 για 128τ.μ. Απόσταση 
500μ από την παραλία του Φάραγγα. Εκ-
πληκτική ανεμπόδιστη θέα θάλασσα και 
νησιά, τιμή 210.000 Ευρώ. ASPIS REAL 
ESTATE Τηλ.2284024007

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

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

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

Πάρος Καλάμι, οικόπεδο μισό στρέμμα 
με δυνατότητα δόμησης 100τ.μ. με πανο-
ραμική θέα. Τιμή 152.000 Ευρώ ASPIS 
REAL ESTATE Τηλ.2284024007 
 
Πάρος, Νάουσα, οικόπεδο 500τ.μ. εντός 
σχεδίου. Κτίζει 380τ.μ., σε πολύ καλό ση-
μείο. Τιμή 130.000 Ευρώ ASPIS REAL 
ESTATE Τηλ.2284024007

Παροικία, αγροτεμάχιο 25.500τ.μ. άρτιο 
και οικοδομήσιμο. Συναρπαστική θέα λι-
μάνι και θάλασσα. Απόσταση 500μ από 
οικισμό Παροικίας. Τιμή 350.000 Ευρώ. 
ASPIS REAL ESTATE Τηλ.2284024007 

Παροικία, οικόπεδο 12στρ, άρτιο και οικο-
δομήσιμο, με καταπληκτική θέα τον κόλ-
πο της Παροικίας. Ν.Μιχαλακόπουλος 
RE/MAX ALL STAR 22840-28530/1
www.remax.gr, www.remax-greece.com
Αμπελάς, οικόπεδο 7,6στρ, άρτιο και οι-
κοδομήσιμο, καταπληκτική θέα θάλασσα 
και Νάξο. Ν.Μιχαλακόπουλος RE/MAX 
ALL STAR 22840-28530/1 
www.remax.gr, www.remax-greece.com

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

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

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

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

Πωλείται αγροτεμάχιο 12 στρεμμά-
των πάνω στον κεντρικό δρόμο Νά-
ουσας-Παροικίας. Μεσιτικό γραφείο 
Spiti, Καραχάλιος Σταύρος. Τηλ. 
6937033316

Πωλείται οικόπεδο 4 στρεμμάτων στον 
κεντρικό δρόμο Ναουσας-Παροικίας με 
παλιά κατοικιά 70 τ.μ, λιγα μέτρα από τη 
θάλασσα. Μεσιτικό γραφείο Spiti, Κα-
ραχάλιος Σταύρος. Τηλ. 6937033316

Πωλούνται οικόπεδα στον Κώστο με 
θέα Νάξου, διαθέτουν άδεια οικοδο-
μής και παλιά κατοικιά. Μεσιτικό γρα-
φείο Spiti, Καραχάλιος Σταύρος. Τηλ. 
6937033316

Πωλείται κτήμα 2,5 στρεμμάτων στις 
Λεύκες μέσα σε καταπράσινο περιβάλ-
λον, διαθέτει 20 ελιές. Μεσιτικό γρα-
φείο Spiti, Καραχάλιος Σταύρος. Τηλ. 
6937033316

Πωλούνται οικόπεδα στη Νάουσα από 
500 τ.μ εως 1000 τ.μ εντός σχεδίου. Με-
σιτικό γραφείο Spiti, Καραχάλιος Σταύ-
ρος. Τηλ. 6937033316

Πωλείται κτήμα 10 στρεμμάτων στη Νά-
ουσα, περιοχή Μοναστήρι, σχεδόν πάνω 
στη θάλασσα. Μεσιτικό γραφείο Spiti, 
Καραχάλιος Σταύρος. Τηλ. 6937033316
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ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 
Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Αγώνας με τα όλ α του
Ένα ντέρμπι που τα είχε όλα διεξήχθη το με-

σημέρι της Κυριακής (2/3/08) στο Στάδιο 
των Μαρμάρων. Τέσσερα γκολ, φάσεις και στις 
δύο εστίες, διαμαρτυρίες, επτά κίτρινες κάρτες και 
μία αποβολή του ενός εκ των δύο προπονητών του 
Α.Ο.Π. Αρκετοί φίλαθλοι από όλο το νησί παρακο-
λούθησαν το τοπικό ντέρμπι και σε αυτό ευνόησε 
και ο καλός καιρός.

Ο Αστέρας μπήκε πιο δυνατά στο παιχνίδι και 
κατάφερε να προηγηθεί με γκολ του Κληρονόμου 
στο 25΄. Η ομάδα της Παροικίας κατάφερε να 
ισορροπήσει το παιχνίδι και βρέθηκε κοντά στο 
γκολ στο 35΄όπου σε μία ατομική επέλαση ο Τζού-
τζα, αφού πέρασε όλη την άμυνα δεν κατάφερε να 
νικήσει τον Παπαδάκη. Το ίδιο συνέβη και στο 
40΄σε σουτ του Βαμβακάρη το οποίο έφυγε άουτ. 
Έτσι το ημίχρονο έληξε 1-0. Στο δεύτερο ημίχρονο 
ο Αστέρας είχε την πρώτη ευκαιρία με τον Κληρο-
νόμο μέσα από την περιοχή να σουτάρει άουτ. Από 
κει και πέρα ο Α.Ο.Π. έγινε κυρίαρχος του παιχνι-
διού. Στο 52΄ισοφάρισε σε 1-1 με κοντινό σουτ του 
Βούσουλα ύστερα από σέντρα του Αρκουλή. Στο 
56΄ ένα σουτ του Γεμελλιάρη στο δοκάρι και στο 
65΄σουτ του Αρκουλή διώχνει ο Παπαδάκης με 
τα ακροδάχτυλα σε κόρνερ. Στο 71΄γίνεται το 1-2 
και πάλι με τον Βούσουλα ύστερα από όμορφη δι-

Ιστορική πρόκριση στον τελικό κυπέλου 
Κυκλάδων για τον ΑΜΕΣ Νηρέα

Ιστορική νίκη και πρόκριση 
στον τελικό Κυπέλλου Κυ-

κλάδων πέτυχε ο Νηρέας στο 
δεύτερο ημιτελικό που διεξήχθη 
την Τετάρτη το βράδυ 27 Φε-
βρουαρίου στο Δημοτικό Στάδιο 
Παροικίας εναντίον της ομάδας 
του Πανναξιακού, η οποία, να 
σημειωθεί ότι αγωνίζεται στο 
Περιφερειακό Πρωτάθλημα το 
γνωστό ως πρώην Δ΄Εθνική με 
σκορ 2-1. 

Αν και τις δύο ομάδες λοιπόν 
τις χώριζε μία κατηγορία, οι παί-
κτες του Νηρέα μπήκαν στον 
αγωνιστικό χώρο με πίστη για 
την πρόκριση κοιτώντας στα μά-
τια τους αντίπαλους. 

Το σκορ άνοιξε στο 26΄όταν 
σε εκτέλεση φάουλ του Τόδρη ο 
Μποφάκος έπιασε την κεφαλιά 
και η μπάλα βρέθηκε στην αρι-
στερή γωνία του Παλάζη για να 
γίνει το 1-0 που ήταν και το σκορ 
του ημιχρόνου. 

Στο δεύτερο ημίχρονο του 
αγώνα ο Παναξιακός πίεσε πε-
ρισσότερο, αλλά οι προσπάθειες 

έφθαναν μέχρι το ύψος της μεγά-
λης περιοχής. Ωστόσο κατάφερε 
να ισοφαρίσει στο 66΄ύστερα 
από εκτέλεση κόρνερ του Πιε-
ρέττη. Και ενώ όλα έδειχναν ότι 
οι δύο ομάδες θα πήγαιναν στην 
παράταση, στο 89΄ο Δουλγερά-
κης σε ψιλοκρεμαστή πάσα από 
τον Κραβαρίτη, πρόλαβε την 
έξοδο του Παλάζη και με κεφαλιά 
έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για 
να γίνει το 2-1 εν μέσω έξαλλων 
πανηγυρισμών τόσο από τους 
παίκτες όσο και από την εξέδρα 
όπου βρέθηκαν αρκετοί φίλαθλοι 
παρά το προχωρημένο της ώρας 
και το τσουχτερό κρύο.

Να σημειώσουμε εδώ, ότι αμέ-
σως μετά το γκολ, όλη η ομάδα 
της Νάξου έπεσε πάνω στο διαι-
τητή ζητώντας να το ακυρώσει 

ως off-side. Κάτι βέβαια που δεν 
έγινε αφού ούτε ο επόπτης είχε 
σηκώσει το σημαιάκι του. 

Στον τελικό ο Νηρέας θα αντι-
μετωπίσει τη Μύκονο. 

Με ανακοίνωσή της, η διοί-
κηση του ΑΜΕΣ ΝΗΡΕΑ ευ-
χαριστεί τους φιλάθλους για την 
ένθερμη υποστήριξη.

Διαιτητές του αγώνα ήταν οι 
Κουζούμης, Τριαντάφυλλος και 
Λαουράκης.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΑΜΕΣ ΝΗΡΕΑΣ Τσου-

νάκης, Τόδρης (Παπαδό-
πουλος), Δελημπαλταδάκης, 
Καρανίκης, Μπαρμπαρήγος, 
Μποφάκος Κρητικός, Τόδρης, 
(Λουκής), Γέραλης, Κραβαρί-
της, Δουλγεράκης, (Βάρσαμος)

ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ Παλά-
ζης, Τσούτης, (Μπάλλας), Πι-
ερρέτης, Στάθης, Πανακούλιας, 
(Πανακούλιας,), Μπονιάκος, 
Βαραθακοκοίλης, Βασαλάκης, 
Ευρυπιώτης, (Κατσάνης Ν.), 
Παππάς, Αγγελής.  

2ος ΟΜΙΛΟΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Αστέρας Μαρμάρων– Α.Ο. Πάρου 1-3

…Περίπατος με 6-1
Με πρωταγωνιστή τον Λ. Δουλγεράκη ο οποίος 
πέτυχε τέσσερα γκολ, ο ΑΜΕΣ ΝΗΡΕΑΣ επι-
βλήθηκε 6-1 της Αναγέννησης Νάξου. Το σκορ 
άνοιξε στο 25΄ύστερα από εκτέλεση κόρνερ του 
Λουκή και πλασέ του Δουλγεράκη μέσα από τη 
μικρή περιοχή. 
Στο 40΄ έγινε το 2-0 με τον Βάρσαμο όπου ήταν 
και το σκορ του ημιχρόνου. 
Στην επανάλληψη ο Νηρέας ισοπεδωτικός ανέ-
βασε το σκορ σε 5-0 με τρία γκολ από τον Δουλ-
γεράκη στο 46΄, 49΄, και στο 60΄. 
Στο 68΄ ο Νίνο κάνει το 6-0 για να μειώσει η 
ομάδα της Νάξου στο 90΄ύστερα από εκτέλεση 
πέναλτι το οποίο αρχικά απέκρουσε ο Σκιαδάς 
αλλά στην επαναφορά δεν τα κατάφερε. Διαιτη-
τές οι Μενδρινός, Δεληγιάννης, και Δεσύπρης. 

Σύνθεση ΑΜΕΣ Νηρέας
 Σκιαδάς, Δελημπαλταδάκης, Καρανίκης
(Μπαρμπαρίγος), Παπαδόπουλος, Κρητικός, 
Βάρσαμος, ( Ρούσσος), Λουκής (Τόδρης), Κρα-
βαρίτης, Νίνο, Δουλγεράκης, Μποφάκος.

είσδυση στην περιοχή και κοντινό σουτ. Στο 85΄ο 
διαιτητής Δεληγιάννης απέβαλλε τον προπονητή 
του Α.Ο. Πάρου Αποστόλου Ι. για διαμαρτυρία. 
Και στο 90΄ο Αρκουλής με ένα πλασέ προ κενής 
εστίας γράφει το τελικό 1-3. 

Παράπονα υπήρξαν και από τις δύο ομάδες για 
τη διαιτησία των Δεληγιάννη, Δεσύπρη και Μεν-
δρινού. Να σημειωθεί ότι ο διαιτητής έδειξε επτά 
κίτρινες κάρτες! Λουκής, Κληρονόμος, Αλιπράντης 
και Ρούπας για τον Αστέρα ενώ για τον Α.Ο.Π., οι 
Πετρόπουλος, Μοστράτος και Βούσουλας.

Για άλλη μία φορά παρατηρήθηκε η απουσία 
γιατρού σε ένα ακόμα γήπεδο. Και φυσικά δεν 
φταίει η διοίκηση. Ας το ψάξουν καλύτερα το 
θέμα γιατί απ΄ ότι πληροφορηθήκαμε, όλα τα 
χωριά δεν είχαν γιατρό, όχι μόνο το γήπεδο!

Άψογη και κόσμια η φιλοξενία της διοίκη-
σης του Αστέρα Μαρμάρων και αν έλειπαν τα 
ρατσιστικά συνθήματα που ακουστήκαν από 
μεμονωμένα άτομα, όλα θα ήταν ακόμη πιο 
όμορφα.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ: Παπαδάκης, 

Κληρονόμος, Χριστόφορος, Βιτζηλαίος, Λουκής, 
Ρούπας, Ραγκούσης, Αλιπράντης, Σάμιος Κ., Σά-
μιος Χ., Ρούσσος. Αλλαγές (Τριαντάφυλλος και 
Χριστόφορος Δ.)

Α.Ο. ΠΑΡΟΥ: Βιτζηλαίος, Τζούτζα, Βούσου-
λας, Πετρόπουλος, Δαφερέρας, Μουλάς, Αρκου-
λής, Λάπι, Βαμβακάρης, Γεμελλιάρης, Μοστράτος 
(Ευαγγέλου)

ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ Α.Ο. ΠΑΡΟΥ 1-3

Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ ΚΕΜΑΣ ΙΟΥ 3-0

ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ 2-3

Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ  3 -0
( άνευ αγώνα )

ΜΑΡΠΗΣΣΑΙΚΟΣ Α.Ο. ΛΑΒΑ 0-1

Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ 6-1

ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΝΕΣ ΤΕΡΜΑΤΑ ΒΑΘΜΟΙ

1 Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ 15 38-11 35

2 Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ 15 29-18 30

3 Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 15 26-13 30

4 Α.Ο. ΠΑΡΟΥ 15 36-14 30

5 Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ 15 39-22 30

6 Α.Μ.Ε.Σ. ΦΙΛΩΤΙ 15 34-19 28

7 ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ 15 29-19 24

8 Κ.Ε.Μ.Α.Σ. ΙΟΥ 15 16-34 17

9 Α.Ο. ΛΑΒΑ 15 23-37 13

10 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ 15 33-47 11

11 Α.Ο. ΠΥΡΓΟΣ 15 15-28 10

12 ΜΑΡΠΗΣΣΑΙΚΟΣ 15 6-62 -3

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Α.Ο. ΜΑΡΠΗΣΣΑΙΚΟΣ -3 Δεν προσήλθε στον Πανθηραικό. 
Α.Ο. ΠΥΡΓΟΣ -3 Δεν προσήλθε στο Φιλώτι
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: (8 κ΄ 9 /3/2008)
Εξ΄ αναβολής παιχνίδια:
Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ – Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ 0-1
ΚΕΜΑΣ ΙΟΥ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ 2-2

Α.Ο. ΠΑΓΟΥ Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ 3-0

Α.Ο.Φ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΤΕΝΗ ΤΗΝΟΥ 3-0

Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΥΡΟΥ Α.Ο. ΤΗΝΟΥ 0-3

Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΡΘΙΟΥ 4-0

ΡΕΠΟ: Α.Ο. ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ

1ος ΟΜΙΛΟΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΝΕΣ ΤΕΡΜΑΤΑ ΒΑΘΜΟΙ

1  Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ 12  33-10 30

2  Α.Ο. ΤΗΝΟΥ 13 26-13 27

3 Α.Ο. ΠΑΓΟΥ 13 26-11 23

4 Α.Ο. ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ 12 33-9 21

5 Α.Ο.Φ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 12 18-18 16

6 Α.Ε. ΣΤΕΝΗ ΤΗΝΟΥ 12 15-10 15

7 Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ 13 11-22 10

8  Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΡΘΙΟΥ 12 11-25 10

9 Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΥΡΟΥ 13 4-59 -3

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ο Α.Ο.Φ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ έχει -1 βαθμό από την περίοδο 2006-2007
Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΥΡΟΥ -3 Δεν προσήλθε στη Μήλο
Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ -3 Δεν προσήλθε στη Στενή Τήνου

Πρωτάθλημα Μουντιαλίτο Κατηχητικών σχολείων 
Ιεράς Μητροπόλεως Παροναξίας στην Πάρο 

Με επιτυχία συνεχίζεται και φέτος το Πρωτάθλημα 
Ποδοσφαίρου 5Χ5 στο Δημοτικό γήπεδο της Παροι-
κίας των Κατηχητικών Σχολείων στο οποίο συμμετέ-
χουν τα Κατηχητικά Σχολεία της Εκατονταπυλιανής, 
της Ζωοδόχου Πηγής και του Προδρόμου.

αθλητισμός

Νηρέας – Αναγέννηση Νάξου

9
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Το βιβλίο της κ. Κυριακής 
Ραγκούση – Κοντογιώργου 
παρουσιάστηκε στις 2 Μαρ-
τίου στη λέσχη Παρίων, από 
την καθηγήτρια κοινωνιολο-
γίας στο Πάντειο Παν/μιο, 
Κούλα Κασιμάτη, τη διευθύ-
ντρια του Κέντρου Έρευνας 
Ελληνικής Λαογραφίας της 
Ακαδημίας Αθηνών, Αικατερίνη Καμηλάκη – 
Πατεράκη και την συγγραφέα, γενική γραμ-
ματέα της Εθνικής Εταιρίας Ελλήνων Λογο-

τεχνών, Γιολάντα Πατεράκη.
Κείμενα από το βιβλίο διάβασε η λογοτέχνις 

– νομικός Μοσχούλα Κοντοσταύλου-Σταυράκη.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν, ο βουλευτής 

Π. Ρήγας, ο νομάρχης Δ. Μπάιλας, ο αντινομάρ-
χης Θ. Λάζαρος, πολλοί και εκλεκτοί συμπατριώ-
τες και φίλοι της Πάρου, καθώς και διακεκριμένοι 
άνθρωποι των γραμμάτων.

Την εκδήλωση διοργάνωσαν η Ομοσπονδία 
Παριανών Συλλόγων, ο Σύλλογος Παρίων «Η 
Εκατονταπυλιανή» και το Ιστορικό Λαογραφικό 
Μουσείο «ΑΝΘΕΜΙΟΝ».

Μία ιδιαίτερα τιμητική πρόταση έγινε στο Μου-
σικοχορευτικό συγκρότημα «Νάουσα – Πάρου». 
Θα συμμετάσχει στις υψηλού επιπέδου προολυμπι-
ακές εκδηλώσεις, που θα γίνουν στη Σαγκάη, για 
τους Ολυμπιακούς αγώνες του Πεκίνο.

Συγκεκριμένα, έγινε πρόταση στο Σύλλογο 
από την Ουνέσκο, η οποία έχει την ευθύνη της 
επιλογής συγκροτημάτων από διάφορες χώρες, 
μέσω διεθνούς οργανισμού που διοργανώνει φε-
στιβάλ. 

Στο πλαίσιο αυτό, η Ουνέσκο επέλεξε μετα-
ξύ των άλλων χωρών και την Ελλάδα και από τα 

ελληνικά μουσικοχορευτικά συγκροτήματα το 
Μουσικοχορευτικό συγκρότημα «Νάουσα – Πά-
ρου».

Ηδη, ετοιμάζεται η αποστολή, η οποία θα απο-
τελείται από 30 άτομα, ενώ με εντατικούς ρυθ-
μούς γίνονται οι πρόβες, ώστε να είναι όλα στην 
εντέλεια. 

Οι χορευτές θα παρουσιάσουν παραδοσιακούς 
χορούς Αιγαίου, ενώ η θεατρική ομάδα θα δώσει 
παραστάσεις με παραδοσιακά δρώμενα.

Το ταξίδι θα γίνει τη άνοιξη, προς το τέλος 
Απριλίου. 

Όμορφη μουσική, δυνατή, γεμάτη . ..συναι-
σθήματα. Χάλκινος ήχος και ρυθμός που ξεσηκώ-
νει... Τα Χάλκινα Πνευστά Δυτικής Μακεδονίας 
(Κοζάνης – Φλώρινας), ήρθαν στην Πάρο για 
ένα παραδοσιακό γλέντι. 

Η κομπανία των χάλκινων, καλεσμένη της Ορ-
γάνωσης Πολιτιστικός Σύλλογος «Αρχίλοχος», 
έδωσε μία γευση από παραδοσιακή μουσική σε 
όλους τους παριανούς που βρέθηκαν το Σάββα-
το, 23 Φεβρουαρίου στην αίθουσα του Συλλόγου 
στην Παροικιά, αλλά και το μεσημέρι της ίδιας 
ημέρας, στην παραλία. 

Οι επτά μουσικοί έκαναν μία βόλτα με τα πνευ-
στά στην πόλη και δίνοντας το στίγμα της δικής 
τους χάλκινης μουσικής, προσκάλεσαν τον κόσμο 
στη βραδυνή εκδήλωση.

Ο εκρηκτικός ρυθμός και ο αλλιώτικος ήχος, 
. ..σήκωσαν τους παρευρισκόμενους στην πίστα. 
Ηταν μια όμορφη βραδιά, αφού ο κόσμος αντα-
ποκρίθηκε στο ηχόχρωμα των χάλκινων και φά-
νηκε πως πέρασε καλά.

Όπως ανέφερε η πρόεδρος του συλλόγου, κ. 
Ιωάννα Παπαγεωργίου, με τα χάλκινα άνοιξε το 
τριώδιο. Η επιλογή των . ..χάλκινων μουσικών, 
σύμφωνα με την Πρόεδρο, έγινε προκειμένου 
να . ..χτυπηθεί ο παραγκονισμός των δικών μας 
εθίμων, υπέρ των ξένων. Ξεκαθάρισε ωστόσο, ότι 
κανείς από τον Αρχίλοχο δεν τάσσεται κατά των 
εθίμων άλλων χωρών, αυτό είναι άλλωστε πολιτι-
σμός, όμως δεν θα πρέπει να χαθούν στο χρόνο τα 
ελληνικά έθιμα.

Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, ο σύλλογος προσκά-

λεσε στο νησί τα χάλκινα, γιατί, όπως είπε η κ. 
Παπαγεωργίου, είναι αυθεντικά και εμπεριέχουν 
στοιχεία από τη Βαλκανική μουσική. Παράλληλα 
όμως, στη Δυτική Μακεδονία, η κομπανία αυτή, 
ανοίγει το τριώδιο και συνεχίζει με ένα διαρκές 
γλέντι καθ΄όλη τη διάρκεια των απόκρεων.

Τέταρτη γενιά
Από τον πατέρα στο γιο, συνεχίζεται ο «θε-

σμός» των Χάλκινων, φτάνοντας σήμερα στην 
4η γενιά, λέει στη «Φωνή της Πάρου», ο μουσι-
κός Παναγιώτης Τσαμπάζης.

Η εμφάνισή τους τοποθετείται στις αρχές του 
20ού αιώνα και πιθανολογείται ότι προέκυψε από 
τη διάλυση των τουρκικών μουσικών τμημάτων 
κατά την απελευθέρωση της Μακεδονίας το 

Χ ά λκινοι ήχοι σ την Πάρο
...Εκρηκτική εκδήλωση του «Αρχίλοχου» με Μακεδονική κομπανία 

πολιτισμός

Την αλληλεγγύη του στην προσπάθεια των συλ-
λόγων των μικρών νησιών, εξέφρασε ο βουλευτής 
ΠΑΣΟΚ του νομού Κυκλάδων Π. Ρήγας, ο οποί-
ος παραβρέθηκε σε συνάντηση που διοργάνωσαν 
οι σύλλογοι των μικρών Κυκλάδων.

Η συνάντηση έγινε στην αίθουσα του Συνδέ-
σμου των Απανταχού Μηλίων στον Πειραιά και 
είχε ως στόχο τη διεύρυνση των προϋποθέσεων 
για τη δημιουργία Ομοσπονδίας μέσω της οποί-

ας θα διεκδικήσουν λύσεις σε προβλήματα, όπως 
ακτοπλοϊκή συγκοινωνία, υγεία κλπ. 

Ο κ. Ρήγας επεσήμανε τον ουσιαστικό ρόλο 
που μπορούν να διαδραματίσουν οι Σύλλο-
γοι που δραστηριοποιούνται στην Αττική 
υπέρ των μικρών Κυκλάδων ώστε να μειωθεί 
το αναπτυξιακό χάσμα που τα χωρίζει από τα 
υπόλοιπα νησιά και δήλωσε ότι θα είναι αρω-
γός στον αγώνα τους.

Τιμητική πρόσκληση στο Μουσικοχορευτικό συγκρότημα «Νάουσα – Πάρου»

Τον Α πρί λιο σ τη Σαγ κάη 
για τους Ολυμπιακούς του Πεκίνο

Παρουσίαση βιβλίου

«Γυναίκ ες της Πάρου»

Ο βουλευτής Κυκλάδων Π. Ρήγας

Αρωγός στον αγώνα των συλλόγων 
των μικρών νησιών

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Βραδιές με 
φως», ο Δήμος Πάρου και το Παριανό Μουσικό 
Σχήμα, θα παρουσιάσουν ένα μουσικό αφιέρωμα 
στην χρυσή ΠΟΠ και ΡΟΚ δεκαετία του ΄60.

Οι συναυλίες θα πραγματοποιηθούν την 
Παρασκευή 14/3 στη Νάουσα αίθουσα 
«ΑΜΕΣ ΝΗΡΕΑΣ», το Σάββατο 15/3 στην 
Παροικιά αίθουσα «Αρχίλοχος» και την Κυ-
ριακή 16/3 στη Μάρπησσα αίθουσα «ΑΓΡΟ-
ΤΟΛΕΣΧΗΣ».

Και στις τρεις εκδηλώσεις η ώρα έναρξης είναι 
στις 21.00 και η είσοδος είναι ελεύθερη. 

Εκδήλωση του Δήμου Πάρου 

«Βραδιές με φως» 
και πολύ μουσική Τον ετήσιο χορό του πραγματοποίησε το Σάβ-

βατο 23 Φεβρουαρίου ο Προοδευτικός Σύλλογος 
Λευκιανών της Αθήνας. 

Η αίθουσα όπου έγινε η εκδήλωση ήταν κα-
τάμεστη, καθώς έδωσαν το παρόν σχεδόν όλα τα 
μέλη του συλλόγου με τις οικογένειες και τους 
φίλους τους, ενώ παραβρέθηκαν και διασκέδασαν 

μαζί τους, παράγοντες του νησιού, καλεσμένοι 
του συλλόγου, καθώς και ο βουλευτής κ. Ι. Βρού-
τσης με τη σύζυγό του. 

Μηνύματα έστειλαν, οι βουλευτές, Άρια Μα-
νούσου, Π. Ρήγας, η Έπαρχος κ. Γρηγορία Πρω-
τολάτη, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Α. Αρκάς και ο 
Δ.Σύμβουλος κ. Γ. Λουκής. 

Κέφι έδωσε με τη μουσική του, το Παριανό συ-
γκρότημα «ΕΝ ΠΛΩ». 

Ο χορός 
των Λευκιανών

Ο τομέας γυναικών της Τοπικής Οργάνωσης 
Ν.Δ. Πάρου Αντιπάρου διοργανώνει ημερίδα 
– ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: «Σύγχρονες 
αντιλήψεις για τις παθήσεις του προστάτη».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 
5 Απριλίου 2008 στις 6.30 το απόγευμα στο ξε-
νοδοχείο «Αγνάντι» στον Κριό.

Τη συζήτηση θα συντονίσει ο γιατρός, Μ. Πε-
ράκης, αναπληρωτής Διευθυντής Ουρολογικού 

Τμήματος ΠΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ».
Οι γυναίκες της Νέας Δημοκρατίας, καλούν 

γυναίκες και άνδρες να παρακολουθήσουν τη συ-
ζήτηση, καθώς το ζήτημα των παθήσεων του προ-
στάτη, απασχολεί όλο και περισσότερους άνδρες, 
στη σημερινή εποχή.

Δεν αποκλείεται από τη συζήτηση να εξαχθούν 
χρήσιμα συμπεράσματα, που θα βοηθήσουν στην 
πρόληψη και προστασία από τη νόσο.

Εκδήλωση γυναικών 
Τ.Ο. Νέας Δημοκρατίας

Ο Δήμος Πάρου, η Δημοτική Επιχείρηση Πολι-
τιστικής Ανάπτυξης Πάρου (Δ.Ε.Π.Π.ΑΠ.) και ο 
εμπορικός Σύλλογος Πάρου – Αντιπάρου πραγμα-
τοποιούν εκδήλωση το απόγευμα της 25ης Μαρτί-
ου στη μνήμη της Μαντώς Μαυρογένους.

Στην εκδήλωση θα αναβιώσει το έθιμο της λα-
μπαδηφορίας. Μαθητές και ενήλικες θα κρατούν 
αναμμένα φαναράκια και με αφετηρία το 1ο Δη-

μοτικό σχολείο, θα περάσουν από τον παραλιακό 
δρόμο, το Α΄ ΚΑΠΗ, την πλατεία Ζωοδόχου Πη-
γής, τον παραδοσιακό οικισμό και θα καταλήξουν 
στην πλατεία «Μαντώ Μαυρογένους».

Εκεί θα προσφερθούν, σούμα και παραδοσι-
ακά κεράσματα. Στην εκδήλωση θα χορέψουν 
τα παιδιά από το Χορευτικό συγκρότημα Δή-
μου Πάρου. 

Εκδήλωση
για τη Μαντώ Μαυρογένους

Με πολλές διακρίσεις επέστρεψαν από τα «Βικέ-
λεια» στην Σύρο οι αθλητές του Ναυτικού Ομίλου 
Πάρου. Οι ιστιοπλοϊκοί αγώνες έγιναν 1 και 2 Μαρ-
τίου 2008 στην θαλάσσια περιοχή Αζόλιμνου με θαυ-
μάσιο καιρό, στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 100 
χρόνια από τον θάνατο του Δ. Βικέλα, με διοργανω-
τές τον Ν.Ο.Σύρου και τον Δήμο Ερμούπολης .  Από 
τους 11 αθλητές του Ν.Ο.Π. οι επτά (7) έπαιρναν μέ-
ρος σε αγώνες για πρώτη φορά και παρόλα αυτά ικα-
νοποίησαν απόλυτα τις προσδοκίες του προπονητή 
τους κ. Βασίλη Σωτηρίου. Έτσι λοιπόν στα Optimist 
στην κατηγορία 11χρονα κορίτσια την 1η θέση πήρε 
η αθλήτρια μας Γκόκα Κατερίνα και την 2η θέση η 

Θεοχαρίδη Βενετία. Στα 15χρονα κορίτσια την 2η 
θέση κατέλαβε η αθλήτρια Γκόκα Φιλίππα η οποία 
συμμετείχε για πρώτη φορά σε αγώνες. Στα 11χρονα 
αγόρια την 1η θέση πήρε ο Βρότσος Παναγιώτης ενώ 
στα 15χρονα την 4η θέση ο Τσουκάρης Θεόδωρος. 
Το κύπελο μικρότερου αθλητή πήρε η Κατερινα Γκό-
κα ενώ ελπιδοφόρες ήταν οι προσπάθειες των αθλη-
τών Διακάτου Ελευθέριου και Αποστολίδη Βασίλη 
στην πρώτη τους εμφάνιση. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι 
αθλητές μας Δαφερέρας Σπύρος, Πιερτζοβάνης Νι-
κόλαος, Δαφερέρας Γεώργιος και Μπούμπας Σπύρος 
που πήραν μέρος για πρώτη φορά  τερμάτισαν σε όλες 
τις ιστιοδρομίες παρά το νεαρό της ηλικίας τους.

«Το νέο αίμα έρχεται!»

Ημερίδα για τις παθήσεις του προσστάτη



Έως το ξημέρωμα κράτησε το γλέντι στο 
χορό του Εμπορικού Συλλόγου Πάρου-Αντι-
πάρου στο Μινώα με την Έφη Θώδη. 

Ο Πρόεδρος Απόστολος Αλιπράντης ευ-
χαρίστησε τα μέλη και τους φίλους για την 
παρουσία τους, αλλά και τους επαγγελμα-
τίες, μέλη του Συλλόγου, που προσέφεραν 

δώρα για τη λαχειοφόρο αγορά, τα οποία 
ξεπέρασαν τα 1000. 

Εκτός από τα μέλη και τους φίλους του Ε. Σ.  
στην εκδήλωση βρέθηκαν και διασκέδασαν, ο 
Δήμαρχος Πάρου και δημοτικοί σύμβουλοι, ο 
Λιμενάρχης και ο  Πρόεδρος της ΔΕΠΑ και επι-
κεφαλής της μειοψηφίας, του Δήμου Πάρου.  

Γλ έν τι μέχ ρι πρωίας με την 
Έφη Θώδη

Ο χορός του Εμπορικού Συλλόγου Πάρου-Αντιπάρου.

Θεσμός έχει γίνει πλέον για τους Λευκιανούς, η «οικογενειακή» 
διασκέδαση κάθε Τσικνοπέμπτη. Όλοι οι κάτοικοι, ο καθένας 
με τα εδέσματά του, συγκεντρώνονται στο κοινοτικό μέγαρο, 

τρώνε, πίνουν και διασκεδάζουν.

Το παιχνίδι, που 
ήταν εξ αναβολής 
έγινε την Κυριακή 
9/3 και αρχικά ο 
Αστέρας έχανε 
με 2-0. Γύρισε 
όμως το παιχνίδι 
και η ομάδα μας 
κατάφερε να πάρει 
τον πολυπόθητο 
βαθμό.

Κ.Ε.Μ.Α.Σ. ΙΟΥ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ 2-2. 
Επί του πιεστηρίου

Αποκριάτικο πάρτυ στη Δωδώνη, με πολύ μουσική, χορό και 
ποτό. Όλα τα παιδιά στην πίστα έως αργά...

Γκέισες σέρβιραν όλη την περίοδο της Αποκριάς στο 
ΜΙΣΤΡΑΛ. Γελαστές, ευγενικές και τσαχπίνες έκαναν ότι 
μπορούσαν για να περνούν καλά οι θαμώνες.

Αποκριάτικο ξεφάντωμα στη Νάουσα. Μικροί και μεγάλοι καρναβαλιστές χόρεψαν έως αργά το απόγευμα. Την εκδήλωση 
διοργάνωσε ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων δημοτικού σχολείου Νάουσας.

 Από το χορό του Συλλόγου Γυναικών στη Μάρπησσα
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Σε αποκριάτικους ρυθμούς η Πάρος

Τα μέλη του Αρχίλοχου έστησαν εργοτάξιο το περασμένο Σάββατο και έφτιαξαν τους χαρταετούς τους και την Καθαρά Δευτέρα έδωσαν ραντεβού 
στον  Άγιο Φωκά. Οι κόποι τους απέδωσαν καρπούς. Οι χαρταετοί τους, με τη βοήθεια και του ανέμου πέταξαν ψηλά…

Ένα μικρό γλέντι στήθηκε στον ξυλόφουρνο. Λαγάνα, μεζέδες, σούμα και κρασί, προσφορά του 
καταστήματος σε όλους τους περαστικούς.

 Το καρναβάλι στη Μάρπησσα

Για μία ακόμη χρονιά το καρναβάλι στη Μάρπησσα κέρδισε τις εντυπώσεις. Κάτοικοι της περιοχής ντυμένοι 
καρναβαλιστές συμμετείχαν στο αποκριάτικο πανηγύρι, βάζοντας στην άκρη τα όποια προβλήματα. 

Με μεγάλη επιτυχία έγινε  την 1η Μαρτίου η αποκριάτικη χοροεσπερίδα του Μ.Ε.Α.Σ. Αστέρας Μαρμά-
ρων. Η βραδιά κύλισε με πολύ κέφι έως το ξημέρωμα.

Από μία τόσο ωραία τροχονόμισσα δέχεσαι 
ευχαρίστως και τις …κλήσεις.

Η μασκότ του καρναβαλιού στη Μάρπησσα, 
η ακούραστη γιαγιά, κάθε χρόνο δίνει 

το παρόν με το καλαθάκι και το ατζό της…


