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Επίσκεψη - “αστραπή” Δημήτρη Αβραμόπουλου

Σε δύο χρόνια ηΠάρος
θα έχει το νοσοκομείο της

Υπάρχουν τα προβλήματα
Μετά την αισιόδοξη και ελπιδοφόρα
εκδήλωση των συλλόγων γονέων και
κηδεμόνων των σχολείων όλων των
βαθμίδων, για την καταγραφή των
κτηριακών προβλημάτων στα σχολεία
της Πάρου-Αντιπάρου, ήρθε η επι-
στολή του προϊσταμένου της δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης της νομαρχιακής
αυτοδιοίκησης, η οποία προκάλεσε έκ-
πληξη και δημιούργησε πολλά ερωτη-
ματικά για την σκοπιμότητά της.
Το βασικό θέμα στην υπόθεση αυτή
είναι ένα και μοναδικό: Υπάρχουν τα
προβλήματα που καταγράφηκαν από

Η ΦΩΝΗ ΜΑΣ

Το νέο μικρό νοσοκομείο τηςΠάρου, παίρ-
νει το δρόμο προς την υλοποίησή του. Είχε
προαναγγείλει τη δημιουργία του ο υφυ-
πουργός Υγείας κ. Κωνσταντόπουλος και
την περασμένη Δευτέρα, το επιβεβαίωσε ο
Υπουργός Υγείας Δημήτρης Αβραμόπου-
λος, ο οποίος πραγματοποίησε επίσκεψη –
«αστραπή»για το λόγο αυτό στο νησί μας.
«Ωρίμασαν οι συνθήκες, είμαστε στο παρά

πέντε, το νοσοκομείο θα γίνει και μάλιστα
σύντομα», δήλωσε ξεκάθαρα ο υπουργός
και πρόσθεσε ότι θα είναι 40 κλινών και
έτοιμο προς παράδοση και λειτουργία σε
δύο χρόνια, ενω παράλληλα θα κατατεθεί ο
νέος “οργανισμός” ώστε να διευκολυνθεί η
στελέχωσή τους.
Ο φορέας υλοποίησης του έργου είναι η
ΔΕΠΑΝΟΜ και όπως είπε ο κ. Αβραμό-

πουλος, κλιμάκιό της θα βρίσκεται εδώ την
ερχόμενη εβδομάδα για να εξετάσει την κα-
ταλληλότητα του χώρου, όπου θα ανεγερ-
θεί το νέο Κ.Υ.- Νοσοκομείο.
Ηδη είναι έτοιμη η πρώτη μελέτη, σύμφωνα

με την οποία, όπως είπε ο πρόεδρος τηςΔΕ-
ΠΑΝΟΜ, το κτίριο θα είναι περίπου 5.000
τ.μ., θα κτιστεί σύμφωνα με την παραδο-
σιακή
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Έκπληξη από τους Συλλόγους Γονέων για το έγγραφο του προϊσταμένου της Δευτεροβάθμιας :

«Είμαστε ευαίσθητοι, αγωνιούμε, αγωνιζόμαστε»

ΗΝάουσα της Πάρου
ακόμα πανηγυρίζει

ΟΝηρέας
έκανε το
όνειρο

πραγματικότητα
σελ. 7
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Στις Κυκλάδες
οι Αιγαιοπελαγίτικοι αγώνες
Στις Κυκλάδες θα πραγματοποιηθούν φέτος
οι Αιγαιοπελαγίτικοι Αγώνες, μετά τη
δέσμευση του Υπουργού Εμπορικής
Ναυτιλίας, Γ. Βουλγαράκη κατά την
περιοδεία του στα νησιά του νομού μας, στις
15 Απριλίου. Δεν έχει ακόμη οριστεί ο τόπος
διεξαγωγής των αγώνων, ήδη όμως τους
διεκδικούν με ομόφωνες αποφάσεις των
Δημοτικών Συμβουλίων τους, η Άνδρος και
η Νάξος.
Βέβαια είναι πρόβλημα το γεγονός, ότι δεν
υπάρχουν οργανωμένες αθλητικές
εγκαταστάσεις στα νησιά, γιατί δεν
υλοποιήθηκε ποτέ το πρόγραμμα
κατασκευής αθλητικών εγκαταστάσεων μαζί
με τα ολυμπιακά έργα, όπως το
προπονητήριο για ιστιοσανίδα που περίμενε
η Πάρος. Δίνεται όμως τώρα η ευκαιρία να
γίνουν κάποια έργα, ώστε και οι αγώνες να
πραγματοποιηθούν χωρίς κανένα
πρόβλημα, αλλά και τα νησιά να
αποκτήσουν σύγχρονα αθλητικά κέντρα.

Και ιδιωτικά αεροπλάνα στην Πάρο
Κατά τις ημέρες του Πάσχα η πίστα του
αεροδρομίου της Πάρου φιλοξένησε
τουλάχιστον 10 αεροσκάφη ιδιωτών και
όπως όλα δείχνουν, αυτός είναι και θα
εξακολουθήσει να είναι, ένας νέος τρόπος
επίσκεψης τουριστών στο νησί μας.
Και γεννάται ευλόγως το ερώτημα. Τι θα
γίνει με το αεροδρόμιο, που τις περισσότερες
ώρες της ημέρας είναι κλειστό;

Χειρονομία Λιμενάρχη
Ο Νηρέας έγραψε ιστορία με την άνοδό του
στη Δ΄ Κατηγορία. Παίκτες , προπονητές,
παράγοντες και φίλαθλοι, με την επιστροφή
της ομάδας από τη Μύκονο στη Νάουσα, το
γιόρτασαν δεόντως.
Σε γνωστό ουζερί διασκέδασαν για τη νίκη
της ομάδας. Κατά τη διάρκεια του γλεντιού,
οι παίκτες έβγαλαν σε δημοπρασία τα
κασκόλ της ομάδας. Ο Λιμενάρχης κ.
Κουντρομιχάλης, χωρίς πολύ σκέψη
προσέφερε 1000 ευρώ. Μία ευγενική
χειρονομία, δεν μάθαμε ωστόσο εάν υπήρξαν
μιμητές.

Λίφτινγκ στις παιδικές χαρές
Καινούρια όργανα απέκτησαν όλες οι
παιδικές χαρές του νησιού, οι οποίες είχαν
αρκετά προβλήματα και είχαν καταστεί
πλέον επικίνδυνες για τα παιδιά.
Ο Δήμος αντικατέστησε όλα τα
κατεστραμμένα όργανα, στη Ζωοδόχο
Πηγή Παροικιάς, στην αφαλάτωση και στην
Παναγία Φανερωμένη στη Νάουσα, στη
Μάρπησσα στο Πίσω Λιβάδι, στον
Πρόδρομο, στα Μάρμαρα, στο Δρυό, στον
Άγιο Νικόλαο Αλυκής και στο παρκάκι της
Αλυκής.
Επίσης, δημιουργήθηκαν δύο νέες παιδικές
χαρές, μία στην παραλία του Λογαρά και μία
στην πλατεία του Αγίου Γεωργίου
Αγκαιριάς.
Επειδή όμως αυτό, η αντικατάσταση δηλαδή
των οργάνων, δεν μπορεί να γίνεται

μικρά - μικρά
Έκπληξη και δυσφορία εκφράζει ο Σύλλογος
Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου Νάουσα
Πάρου, για το έγγραφο του προϊσταμένου της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κ. Αριστείδη
Βαρριά, με το οποίο τους κατηγορεί ότι παρά-
τυπα συνέστησαν Συντονιστική Επιτροπή, η
οποία πήρε πρωτοβουλία και αφού κατέγραψε
τα προβλήματα στα σχολεία του νησιού, τα πα-
ρουσίασε στην αίθουσα του Αρχίλοχου.
Στην εκδήλωση είχε προσκληθεί ο κ. Βαρ-
ριάς, αλλά δεν προσήλθε επικαλούμενος το
«παράνομο» των ενεργειών.

Συγκεκριμένα στο έγγραφό του προς τους γο-
νείς, ο κ. Βαρριάς αναφέρει:

«Την Παρασκευή, 11 Απριλίου, έφτασε στο
γραφείο μας πρόσκληση για εκδήλωση των
Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων την Κυ-
ριακή 18 Απριλίου με θέμα «Σχολικά κτήρια
και ανάγκες τους». Η πρόσκληση έγινε από
επιτροπή που αυτοπροσδιορίζεται ως η «συν-
τονιστική επιτροπή Συλλόγων Γονέων και
Κηδεμόνων» των σχολείων της Πάρου.
»Σας παρακαλώ πολύ να μας ενημερώσετε
εάν η συγκεκριμένη επιτροπή προέκυψε από
τις από το νόμο προβλεπόμενες διαδικασίες ή
αν πρόκειται για μια πρωτοβουλία κάποιων
γονέων που αυθαίρετα σφετερίζονται τον
τίτλο της «συντονιστικής επιτροπής».
Στη Φωνή ο προϊστάμενος της Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης, παραδέχτηκε ότι
υπάρχουν κτιριακά προβλήματα στα σχο-
λεία, αλλά δεν είναι τόσο οξυμμένα. Δήλωσε
ότι επιθυμεί τη συνεργασία των γονιών και
πως τους θέλει πιο ενεργούς, όμως υπο-
γράμμισε: «θεωρώ τραγικό να έχουμε Δη-
μοτική και Επαρχιακή Επιτροπή παιδείας,
τα δύο κύρια όργανα μέσω των οποίων περ-
νάνε οι διεκδικήσεις και φτάνουν παραπάνω
για να πιέσουμε, σ΄ αυτά να έχουμε εκπρο-
σώπους όλων των φορέων, και να μην υπάρ-
χουν γονείς, ενώ είναι θεσμοθετημένη η
θέση τους. Και δεν υπάρχουν γονείς γιατί
δεν κατάφεραν να πραγματοποιήσουν μια
γενική συνέλευση και να εκλέξουν εκπρο-
σώπους σ΄ αυτά τα όργανα. Αντ’ αυτού,
έχουμε μια πρωτοβουλία γονέων που είναι
θετική, όμως ακυρώνει αυτή η πρωτοβουλία
το ουσιαστικό έργο που πρέπει να κάνει
μέσω δύο πραγμάτων. 
»1ον: Εμφανίζει στην κοινή γνώμη ότι εμείς οι
γονείς νοιαζόμαστε και δεν γίνεται τίποτα.
Ενώ δεν ισχύει αυτό. Και δεν ισχύει, γιατί ο
μόνος δρόμος για να επιτευχθούν όλα αυτά,
είναι μέσω της Δημοτικής Επιτροπής Παι-
δείας, που θα παραπέμψει το αίτημα στο
υπουργείο. Τώρα έτσι όπως γίνεται, δεν υπάρ-
χει επόμενο βήμα. 
»2ον: Αυτή η καταγραφή είναι λίγο πρόχειρη
και ανεύθυνη. Ίσως εκθέσω τους γονείς και
δεν το θέλω, αλλά δεν μπορώ να κατανοήσω
μια πρωτοβουλία γονέων που μαζεύει τα προ-
βλήματα και δεν τα διασταυρώνει. Δεν μπορώ
να κατανοήσω πως το Λύκειο της Πάρου, εμ-
φανίζεται να ζητάει αίθουσα πολλαπλών χρή-
σεων, όταν είναι το μόνο προικισμένο με
αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Δεν μπορώ να
κατανοήσω πως το Γυμνάσιο της Πάρου ζητά
γραφείο των καθηγητών, όταν έχει μεγάλο
γραφείο, που παλαιότερα ήταν τρεις αίθουσες
διδασκαλίας. 
Ο κ. Βαρριάς έστειλε όπως είπε, όλη τη νομο-
θεσία που αφορά τους συλλόγους των γονέων
και το ερώτημά του είναι: «έγιναν όλα αυτά ή
είναι μία ομάδα πρωτοβουλίας γονέων, που
μπορεί να είναι αξιέπαινη, αλλά λανθασμένα ή
εκ του πονηρού χρησιμοποίησε τον τίτλο
«Συντονιστική Επιτροπή». 
»Γι’ αυτό και δεν ήμουν στη συνάντηση, γιατί
θα νομιμοποιούσα κάτι το οποίο στηρίζεται σε
άγνοια και δεν έχει μέλλον. Θα τους ήθελα να
παλέψουμε μαζί μέσα από τα όργανα, για να
επιτύχουμε». 

Οι Σύλλογοι
Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνα-
σίου Νάουσας, στην απάντησή του προς τον
κ. Βαρριά, εκφράζει την έκπληξη και τη δυ-
σφορία του, για το έγγραφο και τους χαρα-
κτηρισμούς «αυθαίρετοι» και σφετεριστές»
και σημειώνει ότι δεν τιμά τον υπηρεσιακό του
ρόλο που του εμπιστεύθηκε η πολιτεία.
Ο Σύλλογος επισημαίνει επίσης, πως «οι γο-
νείς έχουν κάθε δικαίωμα να συμμετέχουν σε
κάθε είδους συντονιστικές επιτροπές με στό-
χους, τη βελτίωση των όρων παροχής διδα-
κτικού έργου και των υλικοτεχνικών
υποδομών, χωρίς την άδεια κανενός, το δε γε-
γονός ότι ακηδεμόνευτα συντονιζόμαστε, φα-
νερώνει αποκλειστικά το ενδιαφέρον μας για
τα σχολεία και τα παιδιά μας, ενώ για την εκ-
δήλωση του ενδιαφέροντος αυτού δεν απο-
κλείεται από το νόμο η οργάνωσή μας σε
συντονιστικές επιτροπές».
Απάντηση προς τον κ. Βαρριά δόθηκε και από
το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Γυ-
μνασίου Πάρου.
Σε ανακοίνωσή τους, μεταξύ των άλλων τονί-
ζεται: «Στο θέμα της επιστολής που λάβαμε
και σεβόμενοι στο ακέραιο την πολύ μεγάλη
προσφορά σας στην εκπαίδευση, σας γνωρί-
ζουμε, ότι η πρώτη μας ιδιότητα είναι αυτή
των γονέων και βάση αυτής είμαστε ευαίσθη-
τοι, αγωνιζόμαστε και αγωνιούμε για το σή-
μερα και το αύριο των παιδιών μας». 
Ο σύλλογος αναφέρει ότι θεώρησε ευκαιρία
προβολής των προβλημάτων το κάλεσμα του
Συλλόγου Γονέων του 2ου Δημοτικού Σχο-
λείου Παροικιάς, καθώς στην εκδήλωση θα
ήσαν και όλοι οι τοπικοί άρχοντες και σημει-
ώνει πως «ακόμη και αν ακούστηκαν κάποιες
ανακρίβειες, κατόρθωσε να καταγράψει τα
προβλήματα και να γίνουν γνωστά μέσω του
Τύπου».
Την πικρία του εμμέσως πλην σαφώς για το
έγγραφο του κ. Βαρριά εκφράζει και ο Σύλ-
λογος Γονέων και Κηδεμόνων Λυκείου Νά-
ουσας. Στην απάντηση του τονίζει:
«Η ανοικτή συγκέντρωση με θέμα «Σχολικά
κτήρια και οι ανάγκες τους» συνδιοργανώ-
θηκε με τη συναίνεση όλων των εκπροσώπων
των συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων της
Πάρου με σκοπό να βοηθήσουμε κάθε αρμό-
διο φορέα στο έργο του  και εν όψει του χω-
ροταξικού σχεδιασμού της Πάρου όπου
αναφερόταν ότι δεν υπάρχει και δεν θα υπάρ-
ξει στο μέλλον πρόβλημα σχολικών αιθουσών.
»Δεν «σφετεριστήκαμε αυθαίρετα» κανένα
τίτλο, αντίθετα έχουμε κάθε δικαίωμα, νόμιμα,
να συμμετέχουμε σε κάθε συντονιστική επι-
τροπή χωρίς την άδεια κανενός.
»Δεν είμαστε υπόλογοι σε κανένα παρά μόνο
στους γονείς –μέλη του συλλόγου μας από
τους οποίους ψηφιστήκαμε. 
»Τέλος θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι
εμείς θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες μας, όχι
αυθαίρετα όπως μας καταλογίζετε, αλλά με
την υποστήριξη των γονέων  και θα θέλαμε να
είχατε παραστεί στη συγκέντρωση έστω και με
την αρνητική σας άποψη, αφ’ενός ως καθηγη-
τής πολλών ετών στα σχολεία μας και αφ’ετε-
ρου ως θεσμικό όργανο της πολιτείας».
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όλους τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων,
τα οποία ο Δήμαρχος κ. Χ. Βλαχογιάννης και με
την ιδιότητα του, του εκπαιδευτικού,  χαρακτή-
ρισε εκρηκτικά;
Τα προβλήματα της Παιδείας και της Υγείας
(βλέπε αναγκαιότητα νέου μικρού Νοσοκο-
μείου), είναι θέματα εθνικής σημασίας και δεν
επιδέχονται παραταξιακές,              μικροπολιτι-
κές κουτοπόνηρες σκέψεις και υστερόβουλες κι-
νήσεις.
Από την καταγραφή των προβλημάτων ποιος
πολιτικός παράγοντας δεν αισθάνεται άνετα και
πρέπει να αποπροσανατολίσουμε την αγωνία και
τον αγώνα των γονέων, για το μέλλον των παι-
διών τους;
Γιατί τα θεσμικά όργανα της τοπικής αυτοδιοί-
κησης δεν συγχρονίζουν το βήμα τους με αυτό
των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων των σχο-
λείων μας, για να βρεθούν λύσεις ή για να πιέ-
σουμε συντονισμένα για την εξεύρεσή τους;
Ανεξάρτητα αν στο διαδικαστικό θέμα του συν-
τονισμού των ενεργειών των συλλόγων υπάρ-
χουν και άλλες σκέψεις-θεωρούμε ότι αυτό είναι
δευτερεύον θέμα- το σίγουρο είναι ότι τα προ-
βλήματα υπάρχουν και είναι ανάγκη για το μέλ-
λον της Πάρου-Αντιπάρου να βρεθούν και να
δρομολογηθούν  οι λύσεις τους
Οι γονείς και οι κηδεμόνες νομιμοποιούνται και
να αγωνιούν και να αγωνίζονται για το καλύτερο
για τα παιδιά τους, ας τους βοηθήσουμε  λοιπόν
όπως μπορούμε από την
θέση του ο καθένας μας και ας αφήσουμε για

άλλα «τερέν» το παιχνίδι των πολιτικών ή κομ-
ματικών φιλοδοξιών.

Λαουτάρης

«ΣΤΙΣ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΤΟΥ 1944, Με-
γάλη Πέμπτη, ο δεκαεννιάχρονος σπουδα-
στής της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Νίκος
Γλέζος συλλαμβάνεται στην Πλατεία Συν-
τάγματος. Είκοσι εφτά μέρες αργότερα, στις
10 Μαίου, εκτελείται στο Σκοπευτήριο της
Καισαριανής μαζί με ενενήντα έναν ακόμα
πατριώτες. Χιλιάδες άλλοι έχουν προηγηθεί.
Κι ώσπου οι κατακτητές να φύγουν από τη
χώρα, πολλοί θα ποτίσουν με το αίμα τους
το δέντρο της ελευθερίας». 
Ο Νίκος λίγο πριν εκτελεστεί θέλησε να

αποχαιρετήσει τη μη-
τέρα του. Πέταξε από
το καμιόνι που τον με-
τέφερε στον τόπο εκτέ-
λεσης, ένα χαρτί στο
οποίο έγραψε:
10-5-44
Άγαπητή Μητέρα
Σας φιλώ, χαιρεσμούς
Σήμερα πάω για εκτέ-
λεση 
πέφτοντας για τον
‘Ελ. ΛΑΟ

Γλέζος Νίκος
Παραμυθίας 40

Ο πολιτιστικός Σύλλογος «Αρχίλογος» σε
συνεργασία με το ίδρυμα Νικολάου Γλέζου,
πραγματοποίησε την περασμένη εβδομάδα
στην αίθουσά του, ένα αφιέρωμα μνήμης στο
Νίκο και σε όλους τους αγωνιστές της επο-
χής εκείνης.
Καλεσμένος ο αδελφός του Μανόλης Γλέ-
ζος, ο οποίος έγραψε βιβλίο για το Νίκο,
που παρουσιάστηκε στην εκδήλωση. 
Ο κ. Γλέζος μίλησε για τον αδελφό του, επι-
κεντρώνοντας κυρίως στο μήνυμα που εξά-
γεται από το αποχαιρετιστήριο στη μητέρα

του:
«Σήμερα πηγαίνω εγώ για
εκτέλεση, δεν με πηγαίνουν
και πέφτω για τον ελληνικό
λαό». 
Νίκο εμείς συνεχίζουμε τα
οράματα της εποχής να τα κά-
νουμε πράξη, είπε κλείνοντας
ο κ. Γλέζος.
Για τον αγωνιστή, μίλησαν και
συναγωνιστές του.
Η κ. Μαρία Ναυπλιώτη, η
οποία χαρακτήρισε το Νίκο

«πανώριο παλλικάρι» και ο κ. Θύμιος
Μαύρης.
Στην εκδήλωση αποσπάσματα από το βιβλίο
διάβασε η κ. Ευτυχία Κοτέρου, ενώ ποι-
ήματα από το βιβλίο του Μανώλη Γλέζου
διάβασαν οι κυρίες, Μαρία Ναυπλιώτη και
Μοσχούλα Κοντόσταυλου.
Η εκδήλωση ξεκίνησε με την προβολή ενός
εκπληκτικού βίντεο με …γεύση από τη ζωή
και τον αγώνα του Νίκου, δημιουργία του
Βασίλη Ασπιώτη. Ακούστηκαν και τραγού-
δια του Μίκη Θεοδωράκη από τη φωνή του
Μανόλη Ραγκούση. Μπουζούκι έπαιξε ο
Μιχάλης Καραμπούλας και κιθάρα ο Βασί-
λης Ασπιώτης.

Γιορτή Κωνσταντίνου και Ελένης
Την Τετάρτη 21 Μαΐου (σήμερα),  το Ιερό Προσκύνημα Παναγίας Εκατονταπυλια-
νής θα πανηγυρίσει την ιερή μνήμη των κτητόρων του Ι. Ναού, Αγίων και Ισαποστό-
λων ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ. Στη Θεία Λειτουργία, θα προεξάρχει ο
Τοποτηρητής, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σάμου και Ικαρίας κ.κ. Ευσέβιος. Στη
συνέχεια θα ακολουθήσει δεξίωση στην αίθουσα τελετών του Ι. Προσκυνήματος. 

Αφιέρωμα μνήμης στο Ν. Γλέζο και σε όλους τους αγωνιστές, από τον «Αρχίλοχο»

«Μέρα Μαγιού μου μίσεψες…»

Βράβευση ανακύκλωσης
από το Δήμο Πάρου

Εκδήλωση βράβευσης θα πραγματο-
ποιηθεί στην πλατεία «Μαντώ Μαυ-
ρογένους» την Πέμπτη 5 Ιουνίου
(ημέρα περιβάλλοντος), στις 8 μ.μ.
Η εκδήλωση είναι συνέχεια του προ-
γράμματος για Ανακύκλωση που ξεκί-
νησε το σχολικό έτος 2004-2005 σε
συνεργασία με όλα τα σχολεία της
Πάρου και έχει τίτλο: «Το ταξίδι της
Ανακύκλωσης αρχίζει από τα σχολεία.
Πάμε όλοι μαζί».
Κατά τη διάρκειά της θα βραβευτούν
τα σχολεία και οι μαθητές τους, που
συγκέντρωσαν τα περισσότερα ανακυ-
κλώσιμα υλικά.
Μετά τη βράβευση η θεατρική ανακύ-
κλωση θα παρουσιάσει την παιδική
μουσικοχορευτική παράσταση: «Όλοι
μαζί ανακυκλώνουμε τη Γη».
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Συνέχεια από σελ. 1
Κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, θα έχει υπό-
γειο, ισόγειο και 1ο όροφο και το κόστος
εκτιμάται ότι θα είναι γύρω στα 13 εκατ.
Ευρώ.
Σύμφωνα με το σχέδιο, θα υπάρχουν 32
κρεβάτια νοσηλείας, 8 επειγόντων περιστα-
τικών και 5 κρεβάτια για αιμοκάθαρση, κάτι
το οποίο έγινε δεκτό από τους παρευρισκό-
μενους με ενθουσιασμό και χειροκροτή-
ματα. Θα είναι επίσης πλήρως επανδρωμένο
με όλες τις νοσηλευτικές μονάδες που απαι-
τούνται (καρδιολογικό τμήμα, παθολογικό,
παιδιατρικό, αναισθησιολογικό, μικρό χει-
ρουργείο πλήρως εξοπλισμένο, σταθμό αι-
μοδοσίας κλπ.) και θα καλύπτει τις ανάγκες
τόσο των μονίμων κατοίκων, όσο και των
τουριστών και επισκεπτών.
Ο υπουργός Υγείας, ανακοίνωσε επίσης,
ότι σύντομα όλα τα νησιωτικά συμπλέγ-
ματα, θα έχουν ειδικά πλωτά σκάφη – ασθε-
νοφόρα, ενώ γίνεται προμήθεια και
ελικοπτέρου του ΕΚΑΒ για την ενίσχυση
του τομέα των διακομιδών.
Παράλληλα, συνεχάρη το δήμο για την
πρωτοβουλία του να υπάρχει στο νησί το
Βελέντζειο υγειονομικό αεροσκάφος, όταν
όμως σε παρέμβασή του, ο καρδιολόγος κ.
Δημήτρης Ξάνθης του επισήμανε ότι όλοι
οι γιατροί είναι υπέρμαχοί του, όμως για τις
αεροδιακομιδές δεν εμπλέκεται το ΕΚΑΒ και
έτσι την ευθύνη τη φέρει ο συνοδός γιατρός,
με κίνδυνο να βρεθεί εκτεθειμένος, ο υπουρ-
γός πρότεινε, το Βελέντζειο να παραχωρή-
σει το αεροσκάφος στο ΕΚΑΒ και να
δημιουργηθεί μονάδα ΕΚΑΒ στην Πάρο. Η
πρόταση έπεσε από τον Υπουργό στο τρα-
πέζι, η απόφαση αφορά άλλους. Πάντως ο κ.
Αβραμόπουλος δεσμεύτηκε ότι θα φροντί-
σει να λυθεί το συγκεκριμένο πρόβλημα. 
Κλείνοντας ο κ. Αβραμόπουλος, ζήτησε για
την υλοποίηση του έργου, τη συνεργασία
όλων των εμπλεκόμενων φορέων και να μην
υπάρξει κομματικοποίηση, σημειώνοντας ότι
η υπόθεση της υγείας είναι εθνική υπόθεση.

Δηλώσεις παραγόντων 
Θερμή ήταν η υποδοχή που επιφυλάχθηκε
στον υπουργό Υγείας, από τους τοπικούς
άρχοντες, αλλά και τους πολίτες που ήρθαν
στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου,
να δουν και να ακούσουν τις εξαγγελίες του

κ. Αβραμόπουλου.
Ο Δήμαρχος Χρ. Βλαχογιάννης, καλωσορί-
ζοντας τον Υπουργό, άφησε αιχμή για «άλ-
λους συναδέλφους του», που έρχονται στο
νησί, αλλά σε αντίθεση με τον υπουργό
Υγείας, δεν συναντώνται με την Τοπική Αυ-
τοδιοίκηση. Στη συνέχεια επισήμανε τα
προβλήματα του Κέντρου Υγείας και της
λειτουργίας του υγειονομικού αεροσκά-
φους, ζήτησε να συμπεριληφθεί σε άρθρο
του Συντάγματος η νησιωτικότητα και εξέ-
φρασε τη διαφωνία του με την κατάργηση
της ΔΥΠΕ Ν. Αιγαίου.
Η έπαρχος κ. Γρηγορία Πρωτολάτη, ζή-
τησε ώς ότου γίνει πραγματικότητα το νέο
Κ.Υ. – Νοσοκομείο, να λυθούν τα υπάρ-
χοντα προβλήματα. Το ίδιο πρότεινε και
ο επικεφαλής της μειοψηφίας στο Δημο-
τικό Συμβούλιο κ. Λουίζος Κοντός, χαρα-
κτηρίζοντας εντυπωσιακή την εξαγγελία
του υπουργού.

Τα κτίρια θέλουν και στελέχωση, σημεί-
ωσε η Βουλευτής της Ν.Δ. κ. Άρια Μα-
νούσου – Μπινοπούλου και πρόσθεσε πως
πρέπει να δοθούν κίνητρα για να δέχονται
να υπηρετούν στα νησιά οι γιατροί.
Η εξαγγελία αυτή αποτελεί όνειρο του
Παριανού λαού, τόνισε ο βουλευτής Κυ-
κλάδων της Ν.Δ. Ιωάννης Βρούτσης και
εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι «θα λάβει
σάρκα και οστά».
«Θεωρώ ότι είναι σημαντική η παρουσία
σας και πιο σημαντική ακόμη η δέσμευσή
σας. Είναι μια θετική εξέλιξη για την ποι-
ότητα των υπηρεσιών υγείας στην Πάρο
και σαν τέτοια επαινείται από όλους», τό-
νισε ο βουλευτής Κυκλάδων του ΠΑΣΟΚ
Π. Ρήγας και επεσήμανε τα προβλήματα
που υπάρχουν, με κυρίαρχο αυτό των για-
τρών, γιατί όπως είπε δεν υπάρχουν κίνη-
τρα που θα τους επιτρέπουν να θητεύσουν
στα νησιά. Παράλληλα, πρότεινε αναβάθ-

Επίσκεψη - “αστραπή” Δημήτρη Αβραμόπουλου

Σε δύο χρόνια η Πάρος
θα έχει το νοσοκομείο της

«Αγκάθι» γ
η μείωση τη

Την επίλυση του προβλήματος μ
επιδιώκουν Ρήγας – Μπινοπούλ

Το πρόβλημα που υπάρχει στις υγειονο-
μικές μονάδες των Κυκλάδων, κυρίως με
τους αγροτικούς γιατρούς, απασχόλησε
τους Βουλευτές του νομού, Π. Ρήγα και
Άρια Μανούσου – Μπινοπούλου.
Συγκεκριμένα, ο βουλευτής του
ΠΑΣΟΚ, Π. Ρήγας κατέθεσε ερώτηση
στη Βουλή προς τον Υπουργό Υγείας,
Δ. Αβραμόπουλο, στην οποία επισημαί-
νει τα «σοβαρά προβλήματα που δημι-
ουργούνται στη λειτουργία των
υγειονομικών μονάδων των Κυκλάδων
– κυρίως των Κέντρων Υγείας και των
Περιφερειακών Ιατρείων – εξαιτίας της
αλλαγής του ισχύοντος καθεστώτος
στον τομέα των υπόχρεων θητείας υπαί-
θρου ιατρών (αγροτικών γιατρών).
»Η μείωση της θητείας υπαίθρου οδη-
γεί στην υποχρεωτική λήξη των συμβά-
σεων των αγροτικών γιατρών, χωρίς
ωστόσο το Υπουργείο να έχει προβλέ-
ψει την άμεση κάλυψη των κενών θέ-
σεων.
»Αυτό το γεγονός σε συνδυασμό με τις
κινητοποιήσεις των γιατρών εξαιτίας της
μη πληρωμής των δεδουλευμένων εφη-

μιση της Πρωτοβάθμιας Υγείας και ορι-
στική επίλυση του προβλήματος των εφη-
μεριών.
Ο Γ. Γραμματέας της Περιφέρειας κ. Χ.
Κόκκινος, τόνισε ότι η εξαγγελία αυτή
χαιρετίζεται από όλους και σημείωσε:
«Είναι σημαντικό να υπάρχει σύγκρουση
με τα προβλήματα και όχι μετάθεσή τους
στο μέλλον».
Για ιστορική συγκυρία έκανε λόγο ο πρό-
εδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ.
Αρκάς, τονίζοντας ότι η πρόταση «δεν
μας ενθουσιάζει απλά, αλλά μας συγκι-
νεί».
Το νοσοκομείο, ήταν το μεγάλο όνειρο
των κατοίκων της Πάρου και της Αντιπά-
ρου, τόνισε η κοινοτάρχης Αντιπάρου κ.
Βαρβάρα Μανέτα και περνώντας σε άλλα
πρακτικά ζητήματα, ζήτησε χρηματοδό-
τηση για την επέκταση του ιατρείου στο
νησί της και οδηγό ασθενοφόρου.
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θι» για τα Κ.Υ. 
ση της θητείας

ατος με τους αγροτικούς γιατρούς 
οπούλου

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ

Ποιὰ κούρσα θὰ τερματίσῃ πρώτη;
Μετὰ τὴν κοίμηση τοῦ μακαριστοῦ Μητρο-
πολίτου μας κυροῦ Ἀμβροσίου τοῦ Β΄ πο�ὰ
λέγονται καὶ γράφονται γιὰ τοὺς ὑποψηφί-
ους διαδόχους του. Ἔκπληξη προκάλεσε ἡ
ἀνάμειξη τοῦ ὀνόματος τοῦ καθηγουμένου
τῆς ἱστορικῆς Μονῆς τῆς Λογγοβάρδας
ἀρχιμ. Χρυσοστόμου ὡς ὑποψηφίου Μητρο-
πολίτου. Τὸν ρωτήσαμε λοιπὸν γι᾽ αὐτὰ ποὺ
γράφτηκαν στὸν τύπο τοῦ νησιοῦ μας σχε-
τικὰ μὲ τὸ πρόσωπό του καὶ ἐκεῖνος μᾶς
ἀπάντησε, ὅτι δὲν εἶναι ἀλήθεια ὅτι ἐνδιαφέ-
ρεται γιὰ μιὰ τέτοια προαγωγή.
Εἶναι ἀλήθεια ὅτι μίλησε τὴν ἡμέρα τοῦ
Ἁγίου Γεωργίου στὴν Ἀγκαιριά γιὰ τὸ θέμα
τῆς ἐκλογῆς τοῦ νέου Μητροπολίτου μας.
Τότε εἶπε χαρακτηριστικά, ὅτι ἂν ἀγαπᾶμε
τὴν Πάρο ἢ μᾶ�ον τὴν Μητρόπολίτη μας θὰ
πρέπει νὰ ἐνδιαφερθοῦμε γιὰ τὸ ποιός θὰ
γίνει μητροπολίτης μας, δηλαδὴ πνευματικός
μας πατέρας. Ὅπως δηλαδὴ ἀπὸ ἀγάπη γιὰ
τὸ νομό μας ἐκλέγουμε τοὺς βουλευτάς μας
ἢ ἀπὸ ἀγάπη γιὰ τὸ νησί μας ἐκλέγουμε τοὺς
ἄρχοντας τῆς τοπικῆς μας αὐτοδιοικήσεως
ἔτσι θὰ πρέπει νὰ ἐνδιαφερθοῦμε γιὰ τὸν διά-
δοχο τοῦ ἀειμνήστου μητροπολίτου μας
Ἀμβροσίου Β΄.
Τὸ ἐνδιαφέρον μας αὐτὸ δὲν προσκρούει
στὴν πίστη μας. Ἀντιθέτως μάλιστα. Εἶναι
σύμφωνο μὲ τὴν Θεόπνευστο πρακτικὴ τῶν
πρώτων χρόνων τῆς Ἐκκλησίας μας. Γιὰ τὴν
συμπλήρωσι δηλαδὴ τῆς θέσεως τοῦ προδό-
του Ἰούδα δὲν προέτεινε ὁ Ἀπόστολος Πέ-
τρος ἀπό μόνος του τὸν ἀντικαταστάτη τοῦ

ἐκπεσόντος μαθητοῦ, ἀ�ὰ προέτεινε στὰ
μέλη τῆς Ἐκκλησίας ποὺ τότε ἀριθμούσαν
120 μέλη, νὰ βροῦν πρόσωπα  ἀπὸ ἀνάμεσά
τους ποὺ νὰ ἔχουν παρακολουθήσει τὴν  ζωὴ
τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ἕως
τὸ τέλος τῆς δράσεώς του καὶ νὰ τοὺς προ-
τείνουν στὴν Ἐκκλησία. Αὐτὸ και ἔγινε. Οἱ
πιστοὶ βρῆκαν δύο πρόσωπα ποὺ εἶχαν αὐτὲς
τὶς προϋποθέσεις, τὸν Ματθία καὶ τὸν
Ἰοῦστο. Ἐν συνεχείᾳ οὔτε ὁ Πέτρος οὔτε οἱ
ἄ�οι δέκα μαθηταὶ ἐξέλεξαν τὸν διάδοχο
ἀ�ὰ τί ἔκαναν; Κάλεσαν σὲ προσευχὴ τὴν
τότε Ἐκκλησία καὶ προσευχήθηκαν μαζί τους
καὶ οἱ Ἀπόστολοι καὶ εἶπαν• «Καρδιο-
γνῶστα ὅλων τῶν ἀνθρώπων φανέρωσε κα-
θαρὰ αὐτὸν ποὺ ἐξέλεξες, ἕναν απὸ τοὺς δύο,
γιὰ νὰ λάβη τὸν κλῆρο τῆς διακονίας αὐτῆς,
ἀπὸ τὴν ὁποία ἐξέπεσε ὁ Ἰούδας». Καὶ ἔβα-
λαν κλήρους καὶ ὁ κλῆρος ἔπεσε στὸν Ματ-
θία• καὶ ἔτσι συμπληρώθηκε ὁ ἀριθμὸς τῶν
δώδεκα ἀποστόλων.
Αὐτὰ τόνισε στὴν ὁμιλία του ὁ γέρων Χρυ-
σόστομος καὶ εἶπε ὅτι εἶναι καιρὸς νὰ ἀναλά-
βουμε τὰ δικαιώματά μας, κλῆρος καὶ λαὸς,
τὰ ὁποῖα μᾶς ἀφήρεσαν στὸ διάβα τῶν αἰώ-
νων. Θὰ πρέπει δηλαδὴ νὰ ἐκλέγουμε τοὺς
ἐκκλησιαστικούς μας ἐπιτρόπους, τοὺς ἱερεῖς
μας, τοὺς ἐπισκόπους μας καὶ τὸν ἀρχιεπί-
σκοπό μας, καὶ νὰ μὴν περιμένουμε ποιὸν θὰ
μᾶς στείλουν.
Δόξα τῷ Θεῷ• ἡ Μητρόπολη Παροναξίας

ἔχει πρόσωπα κατά�ηλα γιὰ νὰ ἀναλάβουν
τὴν ποιμαντικὴ μέριμνα τῶν Παρίων καὶ τῶν

Ναξίων. Καὶ διετύπωσε τὴν ἄποψι ὅτι δὲν
ἀποκλείεται ἐντὸς τὼν προσεχῶν ἡμερῶν νὰ
κυκλοφορήσει ἔντυπο στὸ ὁποῖο θὰ προβά-
λονται κληρικοὶ ποὺ ἐργάσθηκαν καὶ ἐργά-
ζονται στὴ Μητρόπολη Παροναξίας. Αὐτοὺς
θὰ πρέπει νὰ ὑποστηρίξουμε καὶ ἂς γίνει
ἀρχὴ ἀπὸ τη Πάρο καὶ τὴ Νάξο ἡ ἀνάκτηση
τῶν ἀπολεσθέντων δικαιωμάτων μας. Δὲν
κατονόμασε τὰ πρόσωπα ποὺ εἶχε στὸ νοῦ
του, ἀ�ὰ ὅλοι κατάλαβαν ὅτι ἐννοοῦσε τὸν
Λευκιανὸ ἀρχιμ. Ἀλέξανδρο Μοστρᾶτο, ποὺ
ἐπὶ 40 χρόνια διακονεῖ ὡς Ἱεροκῆρυξ καὶ
πρωτοσύγκε�ος τὴν Μητροπολίτη μας,
καθὼς καὶ τὸν Ναξιώτη ἀρχιμ. Κα�ίνικο Δε-
μενόπουλο, ὁ ὁποῖος ὑπηρέτησε στὴν Μη-
τρόπολή μας καὶ σὲ κάθε εὐκαιρία ἔδινε χεῖρα
βοηθείας στὸν ἀπελθόντα μητροπολίτη μας.
Σὲ κάποια μάλιστα στιγμὴ τῆς ὁμιλίας του
ἐτόνισε ὅτι δὲν τὸν ἐνδιαφέρει καθόλου ἡ
ἀνάδειξη τοῦ προσώπου του. Τὸν ἐνδιαφέρει
νὰ ἀνακτήσουν οἱ πιστοὶ, κλῆρος καὶ λαὸς, τὰ
ἀντιευαγγελικῶς ἀφαιρεθέντα δικαιώματά
τους. Νὰ ἔχουμε τὸ θάρρος τῆς γνώμης μας
καὶ νὰ τὴν ἀποτυπώνουμε πολιτισμένα καὶ
ἁγιογραφικὰ τὴν κατά�ηλη ὥρα καὶ στιγμή.
Ἡ στέρηση τῶν δικαιωμάτων μας αὐτῶν με-
τέτρεψε τοὺς ἱερεῖς σὲ δούλους, οἱ ὁποῖοι δὲν
ἐκφράζονται γιὰ νὰ μὴ πέσουν στὴ δυσμένεια
τοῦ νέου Μητροπολίτου καὶ τοὺς λαϊκοὺς σὲ
παθητικοὺς δέκτας ἀποφάσεων κέντρων ποὺ
ἀπέχουν μακριὰ ἀπὸ τὰ προβλήματα τῆς πε-
ριοχῆς μας. Τέτοιους ὅμως δὲν μᾶς θέλει ὁ
Πανάγαθος Θεός.

μεριών πέντε μηνών, δημιουργεί διαλυ-
τικές καταστάσεις στις υγειονομικές μο-
νάδες των Κυκλάδων. Με αυτό το
σκεπτικό ο κ. Ρήγας ρωτά τον υπουργό:
Πως προτίθεται να καλύψει τα κενά που
έχουν δημιουργηθεί στις υγειονομικές
μονάδες των Κυκλάδων στις θέσεις των
αγροτικών γιατρών άμεσα και όχι μετά
από τέσσερεις και πέντε μήνες όπως συμ-
βαίνει σήμερα;
Τι μέτρα προτίθεται να πάρει, ώστε να
καταβληθούν άμεσα στους γιατρούς των
μονάδων υγείας των Κυκλάδων οι δε-
δουλευμένες εφημερίες των πέντε τελευ-
ταίων μηνών ;

Επιστολή στον υπουργό
Για το ίδιο θέμα έστειλε επιστολή προς
τον υφυπουργό Υγείας κ. Παπαγεωρ-
γίου, η βουλευτής της Ν.Δ. κ. Άρια Μα-
νούσου – Μπινοπούλου, η οποία
παράλληλα γνωστοποιεί ότι ήδη έχει ξε-
κινήσει η διαδικασία άμεσης προώθησης
τροπολογίας ρύθμισης του θέματος,
ώστε η υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου
(αγροτικό) να μην είναι μικρότερη από
δώδεκα (12) μήνες.  
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αθλητισμός

Μ.Ε.Α.Σ. Αστέρας Μαρμάρων
Συγχαρητήρια για την επιτυχία!
Περήφανο το νησί μας και το Παριανό ποδόσφαιρο χειροκροτούν την ομάδα του
Νηρέα για το κατόρθωμά της. Από την πλευρά μας κι εμείς συγχαίρουμε όλους
όσους συνέβαλλαν σε αυτό το επίτευγμα και ευχόμαστε καλή δύναμη και καλή πο-
ρεία στο δύσκολο μονοπάτι που ανοίγεται μπροστά τους. Και φυσικά όπως είχαμε
δηλώσει από την αρχή του Πρωταθλήματος, ο Μ.Ε.Α.Σ. Αστέρας Μαρμάρων θα
σταθεί δίπλα σε όποια Παριανή ομάδα επιτύχει την «άνοδο» και θα βοηθήσει με
όποιο τρόπο είναι αυτό δυνατόν. 

Η καρδιά του πρωταθλητή χτύπησε την περα-
σμένη Κυριακή στο γήπεδο της Μυκόνου. Εκεί
όπου οι παίκτες του Νηρέα Νάουσας Πάρου
έγραψαν ιστορία σε έναν συγκλονιστικό σε εξέ-
λιξη τελικό κόντρα στον Πανθηραϊκό. Οι παί-
κτες του Νίκου Μοστράτου με απίστευτα
ψυχικά αποθέματα γύρισαν δυο φορές το παι-
χνίδι και τελικά το πήραν τρία λεπτά πριν από
τη λήξη της παράτασης. Ταυτόχρονα πήραν και
τη μεγάλη άνοδο στην Δ’ Εθνική.
Το πρώτο ημίχρονο του τελικού δεν διεκδικεί
δάφνες ποιότητας. Ο Νηρέας μακριά από τον
καλό του εαυτό δεν απείλησε την εστία του
Πανθηραϊκού. Αντίθετα κινδύνεψε να δεχθεί
γκολ. Στο 10’ όταν ο Μηνδρινός με εκτέλεση
φάουλ έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι
του Τσουνάκη, στο 31’ όταν ο Χριστιανός με
κεφαλιά ψαράκι ανάγκασε τον Τσουνάκη να
πέσει εντυπωσιακά στη γωνία του και να διώξει
σε κόρνερ και στο 38’ όταν ο Χριστιανός από
κοντά επιχείρησε το σουτ, αλλά έστειλε την
μπάλα λίγο άουτ από το δεξί δοκάρι του Τσου-
νάκη.
Και το δεύτερο ημίχρονο του τελικού δεν είχε
πολλές φάσεις. Είχε όμως δυο γκολ, ένα για
κάθε ομάδα. Ο Πανθηραϊκός κατάφε και προ-
ηγήθηκε στο 55’ με τον Χριστιανό. Ο τελευ-
ταίος δέχθηκε μπαλιά στην καρδιά της άμυνας
του Νηρέα και από εκεί, σχεδόν μόνος του, με
γωνιακό σουτ έστειλε την μπάλα στη δεξιά
γωνία του Τσουνάκη.
Ο Νηρέας έφθασε κοντά στο γκολ στο 58’,
αλλά ο Λυγνός πρόλαβε την τελευταία στιγμή
τον Λουκή και έστειλε την μπάλα κόρνερ. Στη
συνέχεια της φάσης ανάποδο ψαλίδι του Δουλ-
γεράκη μέσα από την περιοχή δεν ανησύχησε
τον Λιγνό που μπλόκαρε την μπάλα.
Ο Πανθηραϊκός είχε και δεύτερο οριζόντιο δο-
κάρι στο 67’ σε ψηλοκρεμαστό σουτ του Δαμί-
γου, ενώ δυο λεπτά αργότερα (69’) ο Λυγνός
πρόλαβε την τελευταία στιγμή τον Ρούσσο πριν
ο τελευταίος επιχειρήσει σουτ.
Η ισοφάριση για τον Νηρέα ήρθε στο 83’. Ο

Κρίστο Νίνο είχε περάσει ένα λεπτό νωρίτερα
σαν αλλαγή και όπως ήταν… κρύος έπιασε μια
φωτοβολίδα λίγο έξω από την περιοχή στέλ-
νοντας την μπάλα στο αριστερό παραθυράκι
του Λυγνού.
Το σκορ δεν άλλαξε και έτσι οι δυο ομάδες
πήγαν για να λύσουν τις διαφορές τους στην
30λεπτη παράταση.
Τρία λεπτά μετά την έναρξη της παράτασης ο
Πανθηραϊκός κατάφερε και προηγήθηκε πάλι
στο σκορ. Σκόρερ ο Λυγνός με σουτ από κον-
τινή απόσταση. Από εκείνη τη στιγμή και μέχρι
το 117’ της παράτασης οι παίκτες του Νηρέα
πήραν τον έλεγχο του παιχνιδιού και κατάφε-
ραν όχι μόνο να ισοφαρίσουν, αλλά και να ση-
μειώσουν και τρίτο γκολ.
Στο 112’ ο Ρούσσος με έξοχη σέντρα βρήκε
μόνο αμαρκάριστο στο ύψος του πέναλτι το
Δουλγεράκη και ο τελευταίος με καρφωτή κε-
φαλιά έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία
του Λυγνού ισοφαρίζοντας σε 2-2.
Η παράταση πλησίαζε στο φινάλε, φάσεις δεν
είχαμε μπροστά στις δυο εστίες μέχρι το 117’.
Στο λεπτό εκείνο έπειτα από εκτέλεση κόρνερ ο
αρχηγός του Νηρέα Βάρσαμος πήδηξε πιο
ψηλά από όλους στο πίσω δοκάρι και με κεφα-
λιά έστειλε την μπάλα προς την εστία του Παν-
θηραϊκού. Οι αμυντικοί προσπάθησαν να
απομακρύνουν την μπάλα πριν αυτή περάσει τη
γραμμή, ο Λυγνός είχε εξουδετερωθεί, αλλά δεν
τα κατάφεραν. Ο επόπτης Δεσύπρης που ήταν
στην ευθεία του τέρματος έδειξε γκολ. Την υπό-
δειξη του επόπτη δέχθηκε και ο διαιτητής Μεν-
δρινός. Οι παίκτες του Πανθηραϊκού
διαμαρτυρήθηκαν έντονα προς το διαιτητή και
τον επόπτη, αλλά ο πρώτος δεν άλλαξε την από-
φασή του.
Ο πρόεδρος του Πανθηραϊκού Νίκος Καμπου-
ράκης, όπως έγραψε και ο διαιτητής στο φύλλο
αγώνος, πήρε την ομάδα του και αποχώρησε!
Έτσι τα τρία εναπομείναντα λεπτά της παράτα-
σης συν τις καθυστερήσεις δεν παίχθηκαν
ποτέ…

Καλή διαιτησία του Μενδρινού και των επο-
πτών Ζαράνη και Δεσύπρη.
Στη φάση του 43’, όταν οι παίκτες του Πανθη-
ραϊκού ζήτησαν πέναλτι, ο διαιτητής ενώ αρ-
χικά το σφύριξε, στη συνέχεια άλλαξε την
απόφασή του γιατί ο επόπτης Ζαράνης (δεν τον
είχε δει έγκαιρα ο διαιτητής) είχε υποδείξει παί-
κτη του Πανθηραϊκού σε θέση οφσάιτ. Στο
117’ ο επόπτης Δεσύπρης κατακύρωσε το γκολ
του Νηρέα στην κεφαλιά του Βάρσαμου. Ο
επόπτης ήταν στο σημαιάκι του κόρνερ, είδε τη
φάση από σωστό σημείο και όπως έλεγε λίγο

αργότερα η μπάλα είχε περάσει καθαρά τη
γραμμή
ΑΜΕΣ Νηρέας Νάουσας: Τσουνάκης, Γέρα-
λης (68’ Ρούσσος), Παπαδόπουλος (82’ Κρί-
στο Νίνο), Δελημπαλταδάκης,
Μπαρμπαρήγος, Κραβαρίτης, Βάρσαμος, Τό-
δρης, Δουλγεράκης, Λουκής, Κρητικός.
Α.Ο. Πανθηραϊκός: Λυγνός Ελ., Μηνδρινός,
Δακουτρός, Λυγνός Χρ., Λειβαδάρος (34’ Κο-
λιούσης), Τζουραμάνης, Ζώτος, Τσιμέλας, Δα-
μίγος, Χριστιανός (80’ Λυγνός Ε.), Μαρίνι
(61’ Σορώτος).

Τουρνουά Καλαθοσφαίρισης Μίνι αγοριών στις 24 - 25 Μαίου 
Στη μνήμη Νικολάου Στέλλα
Με σκοπό να προσελκύσει τα νέα παιδιά των Κυκλάδων στο χώρο του μπάσκετ, η Ενωση
Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Κυκλάδων (Ε.Σ.Κ.Κ.) με τη βοήθεια του Α.Μ.Ε.Σ.
ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΥ διοργανώνει Τουρνουά Μίνι αγοριών στις 24 – 25 Μαίου και
Μίνι κοριτσιών στις 13 – 14 Σεπτεμβρίου.
Ο βασικός στόχος των τουρνουά, είναι η ανίχνευση και η επιλογή παιδιών με ιδιαίτερες
σωματικές ικανότητες (μπασκετικό ταλέντο). Η ανάδειξη αυτών των ικανοτήτων, έχει
στόχο τη σταδιακή προσαρμογή και ένταξη των παιδιών, στις μικρές ομάδες των Κυ-
κλάδων και στη συνέχεια στα κλιμάκια των εθνικών ομάδων.
Πρόγραμμα αγώνων 5ου Τουρνουά Μίνι αγοριών:
Σάββατο 25 Μαίου από 17.00-18.00 ΑΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ – ΤΑΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΩ-
ΝΑΣ 
ΑΜΕΣ ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ – ΜΥΚΟΝΟΣ 18.30 – 20.00 
Κυριακή 25 Μαίου 08.45 – 10.15 ΜΥΚΟΝΟΣ – ΤΑΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΩΝΑΣ
ΑΜΕΣ ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ – ΑΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 10.15 – 11.45 
Όλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν στο γήπεδο της Μάρπησσας.

Ο Νηρέας έκανε το όνειρο πραγματικότητα!
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Αναδείχτηκαν από τις εσωκκοματικές εκλο-
γές τα στελέχη της τοπικής οργάνωσης του
ΠΑΣΟΚ στην Πάρο και την Αντίπαρο.
Χαρακτηριστικό των εκλογών, είναι η προ-
τίμηση σε νέα πρόσωπα, που παίρνουν πια
στα χέρια τους το τιμόνι του κόμματος στο
νησί.
Οι εκλογές έγιναν στις 18 Μαίου και γραμ-
ματέας εκλέχτηκε ο κ. Γιώργος Δραγάτης
του Στυλιανού με 176 ψήψους. Συνυποψή-
φιος ήταν ο κ. Παναγιώτης Μιχαλάτος του
Αλεξάνδρου, ο οποίος πήρε 70 ψήφους. 
Συνολικά ψήφισαν 253 άτομα και υπήρξαν
7 λευκά ψηφοδέλτια.
Στη Συντονιστική Επιτροπή της Τ.Ο.
Πάρου –Αντιπάρου, εξελέγησαν: Στυλια-
νός Καλαλές του Παναγιώτη με 28 ψή-
φους, Αντώνης Κρητικός του Νικολάου με

21 ψήφους, Αικατερίνη Μπατσούρη του
Χρήστου με 40 ψήφους, Μαρίνα Τσαντάνη
του Ιωάννη με 16 ψήφους, Παρασκευάς
Φαρούπος του Δημητρίου με 67 ψήφους
και Νεκταρία Χασούρη του Κωνσταντίνου
με 67 ψήφους. Δεν εξελέγη ο Στυλιανός
Μπόνης του Νικολάου, ο οποίος έλαβε 10
ψήφους.

Πριν από περίπου δύο μήνες ο Δήμος έκλεισε τις λακούβες στο δρόμο προς
Καμάρες. Οι λακούβες όμως ξανάνοιξαν και χάσκουν ορθάνοιχτες, απειλή για
τα αυτοκίνητα και τους οδηγούς τους.

Τη διάδοση της Αιγαιοπελαγίτικης γαστρονομικής παράδοσης με τοπικά προϊόντα επιδιώκει
το Κέντρο Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, με τη διοργάνωση εκδηλώσεων
για την ενημέρωση του κοινού, αλλά και για την εκπαίδευση των επαγγελματιών.
Συγκεκριμένα, το ΚΕΤΑ Νοτίου Αιγαίου, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Κυκλάδων,

διοργανώνει Εκδηλώσεις με θέμα την ανάδειξη της αιγαιοπελαγίτικης γαστρονομικής παρά-
δοσης, τοπικών προϊόντων και οίνου, μέσω του προγράμματος AegeanCuisine. 
Την περασμένη Τετάρτη, 14 Μαΐου ανάλογη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του
Επιμελητηρίου Κυκλάδων στην Πάρο, με ομιλητές το συγγραφέα γαστρονομίας Γ. Πίττα, ο
οποίος αναφέρθηκε στην Παριανή γαστρονομία και την κ. Νίκη Μηταρέα δημοσιογράφο
γαστρονομίας, η οποία αναφέρθηκε στην ανάπτυξη του τουρισμού μέσα από τη γαστρονο-
μία.
Στους στόχους του προγράμμα-
τος αναφέρθηκαν ο πρόεδρος
του Επιμελητηρίου Κυκλάδων Γ.
Ρούσσος και ο διευθυντής
ΚΕΤΑ νοτίου Αιγαίου Γ. Καλώ-
τσος.
Το πρόγραμμα Aegean Cuisine
υλοποιείται με τη στήριξη των
Επιμελητηρίων Κυκλάδων και
Δωδεκανήσου. Περιλαμβάνει
μια σειρά από δράσεις που θα συμβάλλουν στη διάδοση της
αυθεντικής αιγαιοπελαγίτικης γαστρονομίας, τόσο στα νησιά
όσο και ευρύτερα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, θα προ-
άγουν την εκπαίδευση των επαγγελματιών και θα παρέχουν
υποστήριξη σε θέματα marketing. 
Σκοπός του Aegean cuisine, είναι να υποστηρίξει επιχειρη-
ματίες και επαγγελματίες στην κοινή προσπάθεια για διεθνή προβολή και καλύτερη εμπο-
ρική αξιοποίηση της ιδιαίτερης γαστρονομικής ταυτότητας του Αιγαίου. 
Η πολύ επιτυχημένη συνάντηση ολοκληρώθηκε με συζήτηση-διαβούλευση που συντόνισε ο
Γενικός Διευθυντής του ΚΕΤΑ Ν.Αιγαίου κ. Γεώργιος Καλώστος.
Στο πλαίσιο του “Aegean cuisine”, θα δημιουργηθεί ξεχωριστός δικτυακός τόπος με στόχο την
ευρύτερη προβολή και διάδοση του γαστρονομικού πολιτισμού και των προϊόντων του Νο-
τίου Αιγαίου, θα σχεδιασθεί ειδικό λογότυπο αναγνωρισιμότητας του “Aegean cuisine”, θα
αναπτυχθεί μελέτη καθορισμού διαδικασιών συστήματος του “Aegean cuisine” και θα εκδο-
θεί ενημερωτικό έντυπο υλικό. 

Ημερίδα για την Αιγαιοπελαγίτικη γαστρονομική παράδοση 

Διάδοση σε Ελλάδα και Εξωτερικό

Εκλογές για την ανάδειξη μελών στις Τ.Ο.

Νέοι στο τιμόνι του ΠΑΣΟΚ στην Πάρο


