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Απέρριψαν τις περισσότερες από τις προτάσεις
του Δήμου οι μελετητές και έστειλαν τις παρατη-
ρήσεις τους στο Δήμο, οι οποίες τέθηκαν προς συ-
ζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κατόπιν
συζήτησης αποφασίστηκε ομόφωνα ότι το Δημο-
τικό Συμβούλιο εμμένει στις προτάσεις του.
Έτσι η μελέτη της Β1 φάσης του Γ.Π.Σ. θα κατα-
τεθεί στο Συμβούλιο Χωροταξίας Οικισμού Πε-
ριβάλλοντος (ΣΧΟΠ) μαζί με την αρχική
απόφαση και τις προτάσεις του Δημοτικού Συμ-
βουλίου και τις παρατηρήσεις - διαφωνίες των με-
λετών και το ΣΧΟΠ θα δώσει την τελική
κατεύθυνση.
Σύμφωνα με το τεχνικό Σύμβουλο του Δημάρχου,
κ. Κουζούμη, η βασική διαφωνία των μελετητών
είναι στην εκτός σχεδίου δόμηση. Δηλαδή, οι με-
λετητές υποστηρίζουν πως θα πρέπει να μειωθεί
περαιτέρω η εκτός σχεδίου δόμηση. Από την άλλη
πλευρά, ο Δήμος, ενώ αρχικά είχε εκφραστεί υπέρ
της μείωσης στην εκτός σχεδίου δόμηση, στη συ-
νέχεια, λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ήδη μία
μείωση της εκτός σχεδίου δόμησης με τον ν. 732,
πρότεινε στα κομμάτια που μένουν στα εκτός σχε-
δίου, όχι στις ειδικές περιοχές, να διατηρηθεί ως
έχει ο συντελεστής δόμησης και να καταργηθούν
μόνο τα υπόγεια και ο όροφος. Αυτό δεν το δέ-
χονται οι μελετητές, οι οποίοι με τη σειρά τους
λαμβάνουν υπόψη το περιφερειακό χωροταξικό,
που μιλάει για μείωση της εκτός σχεδίου δόμησης.

Επίσης, το Δημοτικό Συμβούλιο είχε ταχθεί κατά
της δημιουργίας νέων οικισμών και ζητούσε να ξα-
ναγίνει έλεγχος χωρητικότητας, προκειμένου να
διαπιστωθεί μπορούν να ανταποκριθούν στις
ανάγκες που θα δημιουργηθούν από την αύξηση
του πληθυσμού στο μέλλον. Οι μελετητές εκτι-
μούν, ότι για να έχουμε επάρκεια στο μέλλον θα
πρέπει από τους νέους οικισμούς να γίνουν μόνον
οι τρεις, (κανένας στην παραλιακή) και προτεί-
νουν να παραμείνουν ο Έλητας, ο Άγιος Ανδρέας
και τα Πρωτόρια, ως οικισμοί περιαστικοί, που
δεν θα έχουν μόνο δεύτερη κατοικία, αλλά και μό-

νιμη, ως εκτόνωση των οικιστικών πιέσεων σε Πα-
ροικιά και Νάουσα.
Για τις περιοχές NATURA, δεν γίνεται αποδεκτή
η πρόταση του Δήμου για τη δημιουργία ζωνών
και δόμηση 100 τ.μ., γιατί κατά την άποψή τους
για να δομηθούν θα πρέπει να εκπονηθεί και εγ-
κριθεί Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη.
Ο Δήμος είχε προτείνει να δομούνται 100 τ.μ.
τόσο στις περιοχές NATURA, όσο και στις πε-
ριοχές καταφυγίων άγριων ζώων, που είναι επί-
σης εκτός σχεδίου, ενώ ο συντελεστής δόμησης να
παραμείνει ως έχει. Συνέχεια στη σελ. 3

Εντάσεις - διαφωνίες των μελετητών στις προτάσεις του Δήμου για το Γ.Π.Σ.

...Πληρωμένη απόρριψη
Τριών αστέρων

ο ΑΜΕΣ Νηρέας
Με σκόρερ τους Ζορμπαλά (2) και Μο-
στράτο ο ΑΜΕΣ Νηρέας Νάουσας Πάρου
επικράτησε με 3-0 των Αγίων Αναργύρων
στο γήπεδο της Παροικιάς σημειώνοντας
την πρώτη του νίκη για την 3η αγωνιστική
τους πρωταθλήματος της Δ’ Εθνικής. Οι
250 περίπου φίλαθλοι που βρέθηκαν στο γή-
πεδο αποθέωσαν μετά τη λήξη της αναμέ-
τρησης τους παίκτες του Δημήτρη Σκούνα
για την πολύ καλή εμφάνιση που πραγματο-
ποίησαν και που συνοδεύτηκε από την κατά-
κτηση των τριών βαθμών. Επόμενος
αντίπαλος του Νηρέα εκτός έδρας την ερχό-
μενη Κυριακή ο ΠΑΟ Ρουφ.

Λεπτομέρειες στη σελ. 10

Ανέγερση Γυμνασίου-Λυκείου στην Αντίπαρο Σελ. 2
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Ορέ που πάμε…
Αυτό που μας μένει πλέον είναι να ανοίξουμε
έναν ζωολογικό κήπο στο νησί, αφού πρώτα
ολοκληρωθεί το γυμνάσιο και το τένις. Τα
πρώτα ζώα που θα φιλοξενηθούν θα είναι
…κούκοι, σκυλιά που γαυγίζουν και κότες που
κλωσάνε. Δυστυχώς η έπαρση ορισμένων, ο
εγωισμός και η μισαλλοδοξία, σ’ αυτό το επί-
πεδο έριξαν την κοινωνία μας.

Για καθίστε φρόνημα
Περίεργα δημοσιεύματα, μπηχτές και σφήνες
ρίχνουν κάποιοι, οι οποίοι έχουν αναλάβει ερ-
γολαβικά την προβολή του Πλατανοκόριτσου,
για ότι αφορά τους τίτλους της Ιεράς Μονής
για το οικόπεδο του νοσοκομείου. Εάν κανείς
διαβάσει προσεκτικά, θα διαπιστώσει ότι μέσα
τους επιθυμούν να μην ισχύσουν οι τίτλοι, να

μην κριθεί κατάλληλο το οικόπεδο,
ούτε να κατασκευαστεί νοσοκομείο.
Τώρα οι φήμες που λένε ότι το
Πλατανοκόριτσο επειδή έμεινε
στην απέξω από όλη αυτή την πρω-
τοβουλία προσπαθεί να μηδενίσει
την προσπάθεια χρησιμοποιώντας
τους εργολάβους της, δεν ξέρουμε
αν ευσταθούν. Αυτό όμως που όλοι
πρέπει να κατανοήσουν, είναι ότι
όποιος σταθεί εμπόδιο σ’ αυτό το
έργο, θα έχει ν’ αντιμετωπίσει όλους
τους Παριανούς, ανεξαρτήτως κομ-
μάτων και αποχρώσεων.

Προς επίδοξους
δημάρχους

Τα τσιγάρα, τα ποτά, τα ξενύχτια και τα κορί-
τσια έχουν κλείσει τα καλύτερα τα σπίτια! Το
έχουμε ξαναγράψει. Τρία πράγματα πληρώ-
νονται στη ζωή. Τα λάθη, τα πάθη και τα
κέφια…

Ποια Μαρίνα;
Αγαπητέ Στέφανε, έπρεπε να κατέβεις την Κυ-
ριακή το πρωί στη Μαρίνα της ΝΑΟΥΣΑΣ για
να δεις τους άμοιρους ιδιοκτήτες των σκαφών,
να προσπαθούν με νύχια και δόντια να σώσουν
τις περιουσίες τους μέσα στο λιμάνι. Και ανα-
φέρομαι σ’ εσένα, γιατί εσύ τους είχες παραμυ-
θιάσει όλους για την αποτελεσματικότητα του
έργου.

ΚΟΥΙΖ:
Ποιος είναι Δήμαρχος Πάρου; Ο ΓΑΒΑΛΑΣ,
Ο ΛΟΥΚΗΣ, Ο ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ή η ΜΑ-
ΡΟΥΣΩ;
Έχετε δικαίωμα δύο προσπαθειών. Ο νικητής
κερδίζει ταξίδι για δύο άτομα στην ΚΑΛΑΜ-
ΠΑΚΑ.

Ο Εφραίμ της Πάρου
Να που το νησί μας απέκτησε και το δικό
ΕΦΡΑΙΜ. Η PLATANOS REAL ESTATE
προχωρά με την ίδια μέθοδο στο δρόμο που χά-
ραξε ο άγιος μεσίτης. Οικόπεδο αξίας 15.000 –
20.000 το στρέμμα, κοστολογείται σε 40.000
με συνοπτικές διαδικασίες. Και όποιος αμφιβά-
λει, υπάρχουν μεσίτες, μηχανικοί, εκτιμητές και
άλλοι, που μπορεί κανείς να κάνει μια απλή ερώ-
τηση.

Παρίων Λίθος

εενν
  σσ

υυνν
ττοο

μμίί
αα

Γυμνάσιο
και Λύκειο

στην Αντίπαρο
Το περασμένο Σάββατο ο Γενικός Δ/ντής
του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ)
κ. Μπαταριάς ενημέρωσε την Πρόεδρο της
Κοινότητας Αντιπάρου Βαρβάρα Μανέτα,
ότι εγκρίθηκε από το υπουργείο Παιδείας η
ανέγερση γυμνασίου – λυκείου στην Αντί-
παρο. Το σχολικό συγκρότημα θα ανεγερθεί
στη θέση Καλανταριά σε οικόπεδο που πα-
ραχώρησε η Κοινότητα Αντιπάρου. 
Ήταν ένα πάγιο αίτημα των Αντιπαριωτών
το οποίο υλοποιείται.

Έγιναν εγκαίνια στο ΕΠΑΣ μόνο για το κτίριο

«Έκλεισε» και το ΙΕΚ 
Στο ΕΠΑΣ τα δύο τμήματα των Αμαξωμάτων και Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών δεν λειτουργούν,
γιατί σύμφωνα με τις πληροφορίες δεν έχουν διοριστεί καθηγητές και έτσι τα παιδιά πηγαίνουν στη Σχολή
και φεύγουν άπρακτα. Είναι ενδεχόμενο μετά από αυτή την εξέλιξη και επειδή σύμφωνα με πληροφορίες δεν
έχουν διοριστεί ακόμη καθηγητές , να οδηγηθούν οι μαθητές σε α�αγή ειδικότητας, ή ακόμη να κλείσουν
κάποια τμήματα και  «περάσουν» οι μαθητές στο ΕΠΑΛ.
Επίσης, πρόβλημα δημιουργήθηκε και στο τμήμα «Τροφοδοσία Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων» του ΙΕΚ που
λειτουργεί στην Πάρο και στεγάζεται στο Γυμνάσιο Παροικιάς. Δεν υπάρχει για το τμήμα γραμματειακή υπο-
στήριξη και υπεύθυνος και έτσι παρέμεινε κλειστό για λίγες ημέρες ως ότου αντιμετωπιστεί το ζήτημα αυτό.
Ενέργειες για την αντιμετώπισή του κατέβαλε ο υπεύθυνος σχέσεων ΙΕΚ Δευτεροβάθμιας Μπ. Μαλινδρέτος.
Μάλιστα την περασμένη Τρίτη ήρθε στο νησί ο Δ/ντής του ΙΕΚ Νάξου, στο οποίο υπάγεται το τμήμα, για
να δώσει προφανώς λύση και αναμένεται εντός της εβδομάδας, αν όλα πάνε καλά, τα παιδιά να συνεχίσουν
τα μαθήματά τους. 

Ικανοποιήθηκε από το υπουργείο Υγείας
το αίτημα της Διοικούσας του Κ.Υ. Πάρου

Εκσυγχρονίζεται το ακτινολογικό
Ικανοποιήθηκε το αίτημα της Διοικούσας Επιτροπής του Κέντρου Υγείας Πάρου, για αντικατάσταση
του μηχανολογικού εξοπλισμού στο ακτινολογικό τμήμα. Το αίτημα είχε τεθεί στον υφυπουργό Υγείας
κ. Κωνσταντόπουλο όταν είχε επισκεφθεί το νησί και είχε προαναγγείλει την ανέγερση μικρού νοσο-
κομείου στην Πάρο. 
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής Γ. Μπιζά, έχει ήδη δημοπρατηθεί το έργο, έγινε
επικοινωνία με την εταιρία που το ανέλαβε κατόπιν διαγωνισμού και αναμένεται να οριστεί η ημερο-
μηνία για το ξεκίνημα της διαδικασίας αλλαγής των μηχανημάτων. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμε-
νικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου  συνεδρίασε
στις 10 Οκτωβρίου στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ.
και πήρε αποφάσεις σημαντικές για την περαι-
τέρω λειτουργία του οργανισμού, αναφορικά με
τη στελέχωσή του και τον απαραίτητο εξοπλισμό.
Μεταξύ των άλλων αποφασίστηκε:

- Η προκήρυξη θέσεων μονίμου προσωπικού
μέσω ΑΣΕΠ για την κάλυψη των άμεσων αναγ-
κών των υπηρεσιών του Δ.Λ.Τ. Από τον προβλε-
πόμενο αριθμό τακτικών οργανικών θέσεων βάση
του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του
Δ.Λ.Τ. που είναι ένδεκα (11), αποφασίστηκε η
προκήρυξη πέντε (5) θέσεων, ήτοι τις κατωτέρω:
3 θέσεις Π.Ε.: μία ΠΕ1 οικονομικός, μία ΠΕ3 πο-
λιτικών μηχανικών (λιμενολόγος), μία ΠΕ5  μη-

χανολόγων - ηλεκτρολόγων- μηχανικών), 
2 θέσεις Τ.Ε.: μία ΤΕ17 διοικητικών – λογιστών,
μία ΤΕ19 πληροφορικής.
-Η μεταστέγαση των υπηρεσιών του Δ.Λ.Τ. σε
άλλο κτίριο, δημοσιεύοντας την πρόσκληση εκ-
δήλωσης ενδιαφέροντος για μίσθωση χώρου γρα-
φείων. 
-Η έγκριση μελέτης για την προμήθεια του απα-
ραίτητου μηχανογραφικού εξοπλισμού για τη λει-
τουργία του Δ.Λ.Τ. (Η/Υ, εκτυπωτές, server).
-Η ψήφιση για τη διάθεση των πιστώσεων του
προϋπολογισμού οικ. έτους 2008 που αφορούν
λειτουργικά έξοδα και προμήθειες, όπως ενοίκια,
ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑΠ, γραφική ύλη, κλπ.
-Η συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων,
διενέργειας διαγωνισμού και καταλληλότητας για
τη μίσθωση ακινήτου. 

Αποφάσεις του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 

Προκήρυξη για
μόνιμο προσωπικό 

Επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή προς τον υπουργό Υγείας, κατέθεσε στις 9
Οκτωβρίου, ο βουλευτής Κυκλάδων του ΠΑΣΟΚ, Π. Ρήγας, με θέμα: Νέα
εμπλοκή στο ζήτημα των εφημεριών του ΕΣΥ.
Στην ερώτηση επισημαίνεται μεταξύ άλλων: «σοβαρό πρόβλημα δημιουρ-
γείται στην ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των υγειονομικών μονάδων των
Κυκλάδων εξαιτίας της συνεχιζόμενης εκκρεμότητας στο ζήτημα των εφη-
μεριών του ιατρικού προσωπικού, παρά τις διαβεβαιώσεις της πολιτικής
ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας ότι το θέμα έχει διευθετηθεί».
Ο κ. Ρήγας ερωτά τον υπουργό:
1.Πως προτίθεστε να αντιμετωπίσετε τα προβλήματα που θα δημιουργη-
θούν στις μονάδες υγείας των Κυκλάδων μετά και την πρόσφατη απόφαση
του  Ελεγκτικού Συνέδριου που ξεκαθαρίζει το καθεστώς αμοιβής των υπερωριών των γιατρών;
2. Πως προτίθεστε να καλύψετε την απώλεια εισοδήματος των γιατρών που δημιουργείται με την εφαρ-
μογή της απόφασης του Ελεγκτικού Συνέδριου και τι θα πράξετε για να πληρωθούν οι δεδουλευμένες
εφημερίες των γιατρών για το έτος 2008;

Επίκαιρη ερώτηση του Π. Ρήγα προς τον κ. Υπουργό Υγείας 
Νέα εμπλοκή στο θέμα των εφημεριών του ΕΣΥ
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Συνέχεια από τη σελ. 1
Για τις παράκτιες περιοχές και για την από-
σταση από τον αιγιαλό, σύμφωνα με τον κ. Κου-
ζούμη, δεν υπάρχει ουσιαστική διαφωνία, καθώς
ο Δήμος προτείνει ένα μαθηματικό τύπο σε
σχέση με το υψόμετρο που βρίσκεται το οικό-
πεδο, να είναι από 80 μέτρα μέχρι 130 και οι με-
λετητές προτείνουν 100 μέτρα παντού, με το
σκεπτικό ότι υπάρχει δυνατότητα, κάποιοι να μη
δηλώσουν αυτό σωστό υψόμετρο και άρα να μη
θέσουν την οικοδομική τους γραμμή του στο
σωστό σημείο. 
Δεν γίνονται επίσης αποδεκτές «οι ιδιωτικές γε-
ωτρήσεις για άρδευση, οι διανοίξεις πηγαδιών
για ύδρευση κτισμάτων και οικοδομών και για
άρδευση, δεδομένου ότι αναιρούν στην πράξη το
στόχο για ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατι-
κών πόρων του νησιού».
Οι μελετητές δεν αποδέχονται την πρόταση του
Δήμου για αύξηση των επιτρεπόμενων κλινών
στα ξενοδοχεία από 80 σε 120. Οι μελετητές επι-
καλούνται τα στοιχεία της αρμόδιας Δ/νσης
Ιδιωτικών Επενδύσεων του ΥΠΟΙΟ με βάση τα
οποία, το μέγεθος των 80 κλινών, είναι βιώσιμο.
Επιπλέον υπενθυμίζουν, ότι η γενική κατεύ-
θυνση του ΠΠΧΣΑΑ και μελέτη του ΕΟΤ για
την Τουριστική Ανάπτυξη των Κυκλάδων κάνει
λόγο για ελαχιστοποίηση νέων τουριστικών κλι-
νών και αναβάθμιση των υφιστάμενων. 
Ακόμη, μη αποδεκτή είναι η πρόταση του
Δήμου, να παραμείνει η αρτιότητα για ξενοδο-
χεία στα 15 στρέμματα. Οι μελετητές εκτιμούν
ότι κρίνεται σκόπιμο να αυξηθεί το όριο στα 20
στρέμματα γιατί έτσι αυξάνεται ο «βαθμός δυ-
σκολίας» κατασκευής νέων τουριστικών μονά-

δων και επομένως θα υπάρξει προσέλευση σο-
βαρών επενδύσεων.
Στην Π.Ε.Π. 3 «Προστασία της Φύσης» και
στην Π.Ε.Π. 7 «Σχετική Προστασία Τοπίου»,
δεν γίνεται αποδεκτή η πρόταση του Δήμου για
διατήρηση υφιστάμενων εργαστηρίων ξύλου και
κεραμικής εντός της περιοχής. 
Στην Π.Ε.Π. 9 «Αρχαιολογικοί Χώροι» δεν γί-
νεται αποδεκτή η πρόταση για τη ΖΟΕ Κολυμ-
πηθρών, να επιτρέπεται η χρήση κατοικίας με
ταυτόχρονη αύξηση του ορίου κατάτμησης και
της αρτιότητας.
Τέλος, στις ΠΕΠΔ 1 ΚΑΙ 2 δεν γίνεται αποδε-

κτή η πρόταση του Δήμου για δημιουργία υπο-
γείων σε κτίρια γραφείων – καταστημάτων,
καθώς και η πρόταση για λειτουργία κατά μήκος
επαρχιακών και δημοτικών οδών, πρατηρίων
καυσίμων, ανθοπωλείων, φυτωρίων, πρατηρίων
αγροτικών προϊόντων, πρατηρίων παραδοσια-
κών προϊόντων, ζαχαροπλαστείων, φούρνων,
καφενείων, καφετεριών, καλλιτεχνικών εργα-
στηρίων, εκθετηρίων και πωλητηρίων τέχνης.
Σύμφωνα με τους μελετητές, θα πρέπει να πε-
ριοριστεί η γραμμική επέκταση αστικών χρή-
σεων και δραστηριοτήτων και να μεταφερθεί η
λιανική εμπορική κίνηση εντός των οικισμών. 

Εντάσεις - διαφωνίες των μελετητών στις προτάσεις του Δήμου για το Γ.Π.Σ.

...Πληρωμένη απόρριψη
Πρόσκληση
εκδήλωσης

ενδιαφέροντος
για μίσθωση

χώρου γραφείων 
Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάρου – Αν-
τιπάρου   αποφάσισε τη μίσθωση ακινήτου
για την εγκατάσταση των υπηρεσιών του, με
τα εξής χαρακτηριστικά:
• Η θέση του ακινήτου θα πρέπει να ευρί-
σκεται στην ευρύτερη περιοχή Παροικίας
Πάρου . Θα προτιμηθούν αυτά που βρί-
σκονται κοντά στο λιμάνι ή επί του παραλια-
κού δρόμου.
• Οι καθαροί ωφέλιμοι χώροι του κτιρίου να
είναι μεταξύ 100 έως 250 τετραγωνικά μέτρα
περίπου. Το κτίριο πρέπει να είναι άμεσα πα-
ραδοτέο, καλής κατασκευής και λειτουργικό.
Θα πρέπει να διαθέτει 2 W.C με προθάλαμο,
θέρμανση. Η ύπαρξη βοηθητικών χώρων θα
συνεκτιμηθούν.
• Η υποβολή των προσφορών θα γίνει εγ-
γράφως στα  γραφεία του Δημοτικού Λιμε-
νικού Ταμείου Πάρου- Αντιπάρου μέχρι και
την 24 Οκτωβρίου 2008 και θα περιλαμβά-
νει:
1. Περιγραφή του προσφερόμενου προς
ενοικίαση ακινήτου και σχεδιάγραμμα τού-
του,  φ/0 οικοδομικής άδειας και συμβόλαιο.
2. Το αιτούμενο μίσθωμα και τυχόν άλλες
επιβαρύνσεις.
3. Δήλωση του ενδιαφερόμενου ότι αποδέ-
χεται πλήρως τους όρους της πρόσκλησης.
• Η επιλογή του ακινήτου θα γίνει με από-
φαση του Διοικητικού Συμβουλίου  του Δη-
μοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου –
Αντιπάρου.

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Βασιλική Γ. Σκαραμαγκά
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Ομόφωνα ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβού-
λιο η πρόταση να ανεγερθεί σχολικό συγκρότημα
σε περιοχή κοντά στο ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ Παροικιάς
ή όπου αλλού στην περιφέρεια Παροικιάς υπάρ-
χει καταλληλότητα. 
Η γνωμοδότηση ζητήθηκε από το Επαρχείο, μετά
τις τελευταίες εξελίξεις και την ανεύρεση οικοπέ-
δου κοντά στο ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ, ώστε να προχω-
ρήσουν οι νόμιμες διαδικασίες και να αγοραστεί
το κατάλληλο οικόπεδο, με τα χρήματα των
600.000 ευρώ που έχει υποσχεθεί ότι θα καταβά-
λει η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.
Το Επαρχείο ζήτησε από το Δ.Σ. να γνωμοδοτή-
σει εάν συμφωνεί να ανεγερθεί το 2ο γυμνάσιο
κοντά στο ΕΠΑΛ. Στη γνωμοδότηση προστέθηκε
και η πρόταση του επικεφαλής της μειοψηφίας που
έγινε αποδεκτή, το οικόπεδο να είναι και οπουδή-
ποτε αλλού στην περιφέρεια της Παροικιάς, γιατί
όπως σημείωσε ο κ. Κοντός, στην περίπτωση που
υπάρξει κόλλημα με το οικόπεδο απέναντι από το
ΕΠΑΛ, να μη χρειαστεί νέα διαδικασία, που θα
φέρει και νέα καθυστέρηση.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι
Πριν από την ψηφοφορία, έγινε διάλογος και το-
ποθετήθηκαν οι δημοτικοί σύμβουλοι επί του συγ-
κεκριμένου θέματος. 
Ο Σπ. Καλακώνας εξέφρασε την έκπληξή του,
γιατί όπως είπε, μέχρι πρότινος παρουσιάζονταν
ως μονόδρομος η επιλογή Καστροβούνι και πρό-
σθεσε ότι πριν ανακοινωθεί η ανεύρεση του οικο-
πέδου θα έπρεπε να είχαν προηγηθεί μία σειρά από
διαδικασίες, όπως προκήρυξη ενδιαφέροντος, να
έχουν υποδειχθεί περισσότερα του ενός ακίνητα
κλπ. Συμφώνησε ωστόσο, ότι και το συγκεκριμένο
ακίνητο απέναντι από το ΕΠΑΛ ενδείκνυται για
ανέγερση γυμνασίου, χαρακτήρισε όμως «ανορ-
θόδοξη» τη διαδικασία. 
Συμφωνώ με όσα ανέφερε ο κ. Καλακώνας, ανέ-
φερε ο Κ. Μπιζάς, εξέφρασε όμως τη διαφωνία
του στο ότι γίνεται λόγος για γυμνάσιο και όχι για
σχολική μονάδα και χαιρέτησε τη συνέπεια του
Νομάρχη Κυκλάδων για την τήρηση του λόγου
του να διαθέσει το ποσό αγοράς του οικοπέδου. 
Το παράδοξο είναι ότι ξαφνικά ακούσαμε πως
υπάρχει ένα οικόπεδο προς πώληση, ανέφερε ο
επικεφαλής της μειοψηφίας Λ. Κοντός, οποίος
σημείωσε ότι «καλούμεθα να γνωμοδοτήσουμε,
ενώ δεν γνωρίζουμε, ούτε που είναι, ούτε ποιο
είναι, ούτε πια λογική μας οδηγεί να κάνουμε το
γυμνάσιο στο συγκεκριμένο χώρο. Δηλαδή η προ-
χειρότης σε όλο της το μεγαλείο. Εγώ τουλάχιστον
εκτιμώ, ότι αυτή η ευπρόσδεκτη προσφορά της
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του συγκεκριμένου
ποσού, έπρεπε να ακολουθήσει μια πιο σωστή, δια-
δικασία. Έχουμε τις εξακόσιες χιλιάδες που μας
προσφέρει ο Νομάρχης και να μπούμε στη διαδι-
κασία ανεύρεσης οικοπέδου με συγκεκριμένη λο-
γική. Ότι είναι κατάλληλο και συμφερότερο για
μας. Διαφορετικά μπαίνουμε σε μία πρακτική η
οποία δεν έχει συνέπεια και συνέχεια». 
«Έχω την εντύπωση ότι αν πραγματικά κάποιος
προσπαθεί να βρει μία εναλλακτική λύση, έχοντας
υπόψη, ότι ενδεχομένως δεν τηρήθηκαν κάποιες
αρεστές διαδικασίες, πυροβολείται και πάλι», ανέ-

φερε ο Στ. Φραγκούλης και πρόσθεσε: «Ξαφ-
νικά οι γονείς ξεσπάθωσαν στην κυριολεξία και
είχαν δίκιο. Τα έβαλαν με την Έπαρχο και το Δή-
μαρχο. Ότι δεν κάνουν τίποτα αν θέλετε, είπαν επί
λέξει. Πάρτε την ευκαιρία που σας έδωσε ο υπουρ-
γός Παιδείας και χτίστε. Αυτό έκανε η Έπαρχος.
Πήρε πρώτον την εντολή του υπουργού και δεύ-
τερον την πίστωση των 600.000 χιλιάδων. Πέστε
λοιπόν, εάν διαφωνείτε με το συγκεκριμένο χώρο.
Αγαπητοί συνάδελφοι δεν υπάρχουν πολλά οικό-
πεδα που μπορούμε να διαλέξουμε. Θεωρώ κατά
την άποψή μου, ότι η προσπάθεια της Επάρχου
υλοποιεί ένα αίτημα της Παριανής κοινωνίας. Φο-
βάμαι, ότι έστω με αυτή τη διαδικασία, την οποία
επικρίνουμε, προσπαθούμε να μακρηγορήσουμε
και να πάμε σε βάθος χρόνου. Εγώ εκτιμώ, ότι αν

η αξία του οικοπέδου καλύπτεται από το ποσόν, ο
χώρος είναι κατάλληλος να γίνει σχολική μο-
νάδα». 
Αντιδήμαρχος Στ. Γαβαλάς: «Είπαμε προηγου-
μένως γιατί βιαστήκαμε να προχωρήσουμε τόσο
πολύ. Το γεγονός είναι ότι αυτή τη στιγμή, έχουμε
μία ανάγκη να στεγάσουμε σχολείο. Εκείνο που
μας λείπει είναι ο χώρος. Ένα και μοναδικό οικό-
πεδο που είχε ο Δήμος το παραχώρησε και αυτό
έγινε για να μπορέσουμε να δεσμεύσουμε χρήματα
για την εκπόνηση μελέτης. Άρα έγινε ένα βήμα.
Το δεύτερο βήμα είναι, ότι ενδεχομένως θα χρει-
αστεί ένα μεγάλο κτήμα που να είναι κοντά σε
άλλη σχολική μονάδα. Η ακολουθητέα οδός πια
είναι; Εμείς αποδεχόμεθα ότι πρέπει να γίνει σε μία
περιοχή που μπορεί να είναι κοντά στο ΕΠΑΛ. Το

Επαρχείο κάνει μία πρόταση και ρωτάει αν εμείς
συμφωνούμε σ’ αυτό. Θα γνωμοδοτήσουμε και
στη συνέχεια το Επαρχείο έχει τη δυνατότητα να
προβεί σε προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Θα συσταθεί επιτροπή καταλληλότητας, θα γί-
νουν προτάσεις, θα κρίνει η επιτροπή το συγκε-
κριμένο κομμάτι. Οπότε εμείς θα
γνωμοδοτήσουμε αν θέλουμε ή δεν θέλουμε στη
συγκεκριμένη περιοχή».
Λ. Κοντός: «Μας καλείτε να αποφασίσουμε εάν
θέλουμε να γίνουν σχολικές μονάδες στην περιοχή
που είναι το ΕΠΑΛ. Και ερωτώ, αν δεν βρεθεί οι-
κόπεδο σε εκείνη την περιοχή που θα χτίσουμε, θα
ξανασυζητήσουμε;».
Δήμαρχος Χρ. Βλαχογιάννης: «Είναι γεγονός
και σ’ αυτό συμφωνούμε όλοι, πως η Παροικιά έχει
ανάγκη ανέγερσης σχολικών κτιρίων. Το 2005
παραχωρήσαμε το οικόπεδο δίπλα στο νεκροτα-
φείο για να χτίσουμε. Απεδείχθη με την πάροδο
του χρόνου, ότι μια μερίδα ανθρώπων που ενδε-
χομένως είχαν δίκιο, αντιδρούσαν. Η Ν.Α και το
Επαρχείο κατάφεραν να εξασφαλίσουν χρηματο-
δότηση 305.000 ευρώ για να γίνει η μελέτη για το
νέο γυμνάσιο σε εκείνο το οικόπεδο που ήταν
λάθος επιλογή. Από κει και πέρα θα έπρεπε να
βρεθεί άλλος χώρος. Έγιναν βολιδοσκοπήσεις και
η Έπαρχος βρήκε ιδιοκτήτες που ενδιαφέρονται
να πουλήσουν οικόπεδο κοντά στο ΤΕΕ. Ο Νο-
μάρχης και στο Νομαρχιακό Συμβούλιο και πα-
λαιότερα είχε πει ότι θα διαθέσει 600.000.  Η
Έπαρχος είπε ότι υπάρχει οικόπεδο στη συγκε-
κριμένη περιοχή και ζητεί την γνωμοδότηση του
Δ.Σ.. Μακάρι οι βολιδοσκοπήσεις της Επάρχου
να έχουν αποτέλεσμα, δηλαδή να υπάρχει οικό-
πεδο και αν είναι 16 στρέμματα μπορούν να χτι-
στούν σε αυτό και νηπιαγωγεία κλπ.».
Σ. Καστρουνής: «Αν αυτή η αναζήτηση γινόταν
πριν από τρία χρόνια θα ήταν διαφορετικά, χά-
σαμε τρία χρόνια». 
Η συζήτηση έκλεισε με την πρόταση του κ. Κον-
τού που έγινε αποδεκτή και η γνωμοδότηση του
Δ.Σ. ήταν ομόφωνη. «Ανέγερση σχολικής μονά-
δας στην περιοχή κοντά στο ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ ή
όπου αλλού στην περιφέρεια της Παροικιάς».

Το Δημοτικό Συμβούλιο για
την ανέγερση 2ου γυμνασίου

«Ναι» σε οικόπεδο
κοντά στο ΕΠΑΛ ή στην

περιφέρεια Παροικιάς

Α) ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ 15ΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥ-
ΛΙΟΥ
Πρόεδρος: ΚΟΡΤΙΑΝΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ
Αντιπρόεδρος: ΔΕΥΤΕΡΙΓΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
Γραμματέας: ΔΕΥΤΕΡΙΓΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
Β) ΠΕΝΤΑΜΕΛΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΑ ΤΜΗΜΑ-
ΤΩΝ
Πρόεδροι
ΑΛΙΠΡΑΝΤΗ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ (A1)
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛ (Α2)
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (Β1)
ΜΙΧΕΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ (Β2)
ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Β3)
ΚΟΡΤΙΑΝΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ (Γ1)
ΠΕΡΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Γ2)
Αντιπρόεδροι τμημάτων
ΚΟΡΤΙΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΓΟΥ ΖΑΝΕΤΑ
ΚΟΤΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΓΟΣ ΓΕΩΡΓ
ΤΣΟΥΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΑΡΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΡΟΥΣΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Γραμματείς τμημάτων
ΚΑΡΠΟΔΙΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΠΟΥΝΑΪ ΜΑΡΣΕΛ
ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΜΠΙΤΣΙ ΕΝΤΕΛΑ
ΤΟΣΚΑ ΜΑΡΣΙΝΤΑ
ΔΕΥΤΕΡΙΓΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝ
Ταμίες τμημάτων
ΑΛΙΦΙΕΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΡΟΥΣΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΜΑΣΑ ΜΟΣΧΟΥΛΑ
ΜΑΛΑΜΑ-ΣΙΔΕΡΙΔΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΤΡΟΥΣΑ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΔΕΥΤΕΡΙΓΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΣΚΙΑΔΑ ΜΑΡΙΑ
Μέλη τμημάτων
ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΥ ΑΒΡΙΛ
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΕΛΕΝΗ
ΜΕΤΣΑΪ ΑΝΤΕΟ
ΤΕΤΣΟ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΑΡΠΟΔΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΑΤΖΟΛΗ ΠΑΥΛΙΝΑ
Γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟ-
ΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
1. ΜΠΑΦΙΤΗ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ (Γ1)
2. ΑΝΑΠΛΗΡ. ΠΡΙΦΤΗ ΙΩΑΝΝΑ (Β2)

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ - ΕΚΛΟΓΕΣ 29-9-08

Συμβούλια των μαθητικών Κοινοτήτων
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Πως το μπουρδούκλωσε ο κ. Βαρριάς (προϊστάμενος
Δευτεροβάθμιας) και το θέμα της λάθος επιλογής στο
Καστροβούνι, που έφερε μεγάλη καθυστέρηση, το προσπερνά. Σε
ανακοίνωσή του αναφέρει ότι «τελικά το Καστροβούνι
υπηρέτησε θετικά το στόχο του, που φαίνεται πως δεν ήταν άλλος
από το να ικανοποιήσει την προϋπόθεση παρουσίασης οικοπέδου
απαραίτητου για ένταξη της μελέτης στις μελέτες ωρίμανσης και
προετοιμασίας προγραμματικής περιόδου 2007-2013, με
προϋπολογισμό 305.000 ευρώ». 
Εκπληκτικό. Με λίγα λόγια ήταν τρικ για να επιτευχθεί ο στόχος.
Το γεγονός ότι πήγαμε Πάτρα μέσω Διδυμοτείχου και χάσαμε
τόσο πολύτιμο χρόνο δεν μετράει; 

Καπάκι, λίγο μετά την ανακοίνωση Βαρριά, ακούμε την Έπαρχο
στον ΗΧΩ FM,  όπου είπε ακριβώς τα ίδια: «Καταφέραμε
βάζοντας το «Καστροβούνι» να δεσμεύσουμε 305.000 ευρώ για
τη μελέτη». Στη συνέχεια στο Δ. Σ. της περασμένης Παρασκευής
και ο αντιδήμαρχος Στ. Γαβαλάς υποστήριξε το ίδιο: «Ένα και
μοναδικό οικόπεδο που είχε ο Δήμος το παραχώρησε και αυτό
έγινε για να μπορέσουμε να δεσμεύσουμε χρήματα για την
εκπόνηση μελέτης». Σύρμα έπεσε;
Το γεγονός βέβαια ότι δεσμεύτηκαν χρήματα έστω και με τρικ
δεν θα το υποβαθμίσουμε. Θα υπογραμμίσουμε όμως πως αν δεν
υπήρχαν οι αντιδράσεις, στο «Καστροβούνι» θα χτίζανε ένα
μικρό σχολείο στα ελάχιστα στρέμματα του εκεί οικοπέδου. Η
μικροπολιτική σκοπιμότητα σε όλο της το μεγαλείο. Να προλάβω
να χτίσω για να αποκομίσω και τα οφέλη. Βλέπετε το 2010 ούτε
κοντά, ούτε μακριά είναι. Μάνα εξ ουρανού, το οικόπεδο στο
ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ. Κάτι σαν την Κυβέρνηση, που τα έκανε μπάχαλο
στην οικονομία, αλλά την …έσωσε η διεθνής κρίση και απέκτησε
άλλοθι.  
Υπάρχουν ωστόσο ερωτήματα που θα πρέπει να απαντηθούν,
αλλά η Έπαρχος δεν βγαίνει ούτε στο τηλέφωνο. Όμως και στον
ΗΧΩ FM που βγήκε δεν μας διαφώτισε. Είπε ότι ήθελε να πει,
αποφεύγοντας να απαντά στις ερωτήσεις των δύο
δημοσιογράφων, που όταν έγιναν πιο πιεστικοί απαιτώντας
απαντήσεις, θυμήθηκε ότι είχε ραντεβού και την έκανε με ελαφρά
πηδηματάκια…

Και το κουφό! Στον ΗΧΩ FM, η κ. Πρωτολάτη δήλωσε με
στόμφο: «Εξασφαλίσαμε 600.000 για την αγορά οικοπέδου,
χωρίς να φορολογηθούν οι πολίτες της Πάρου». 
Και ποιοι ήσαν εκείνοι που φορολογήθηκαν για να έχει το κράτος
χρήματα κ. Έπαρχε, οι πολίτες της Ιταλίας ή της Γερμανίας;

Το ακούσαμε και αυτό στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ότι
«ενδεχομένως δεν τηρήθηκαν κάποιες «αρεστές» διαδικασίες».
Νόμιμες κ. Σύμβουλε, νόμιμες, γιατί διαφορετικά ούτε πόρους,
ούτε σχολείο θα δούμε.  

Ποιος ή ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες του οικοπέδου; Εμάς και
πολλούς άλλους ούτε που μας ενδιαφέρει. Κάποιοι όμως έσπευσαν
να πουν ότι «εμείς δεν έχουμε σχέση ιδιοκτησίας…».
Όποιος έχει τη μύγα να τη φέρει πίσω…

Στην ανακοίνωσή του ο κ. Βαρριάς, συγχαίρει «τις τεχνικές
υπηρεσίες του Επαρχείου για την σοβαρή και ολοκληρωμένη
εργασία που έκαναν σε συνεργασία με τους Προϊσταμένους των
Γραφείων Εκπαίδευσης για την καταγραφή των προβλημάτων
των σχολικών κτιρίων». Και οι γονείς κ. προϊστάμενε, οι
εκπαιδευτικοί, δεν έκαναν τίποτα;

Μ. Δουλγ.

μμιικκρράά  --  μμιικκρράά

Προς
Νομάρχη Κυκλάδων

Κοιν. Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας
και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Αιγαίου

Οι γονείς και πολίτες της Πάρου που δεν
εξαντλούμε τη δράση μας στην βελτίωση
της ατομικής ευημερίας μας και του
προσωπικού πλουτισμού μας, α�ά με
μοναδικό κριτήριο την πνευματική πρόοδο
των παιδιών μας και την εξασφάλιση ενός
πιο ανθρώπινου μέ�οντος για την
κοινωνία του νησιού μας δίνουμε
κοινωνικούς αγώνες, αισθανόμαστε την
ανάγκη να σας ευχαριστήσουμε γιατί
ξέρουμε καλά ότι με τη γενναία προσωπική
σας πρωτοβουλία φαίνεται να δίνεται
τελικά λύση στο ζήτημα του στεγαστικού
προβλήματος του Γυμνασίου της Παροι-
κιάς.
Κι επειδή όσο κι αν αγωνίζονται κάποιοι να
απαξιώσουν τη συμμετοχή των πολιτών στα
κοινά εμείς δεν είμαστε διατεθειμένοι να
πάμε σπίτια μας, σας παρακαλούμε να
αναλάβετε πολιτική πρωτοβουλία για την
δρομολόγηση της πλέον ενδεδειγμένης
λύσης για το ζήτημα των σχολείων
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην
Παροικιά που δεν είναι ά�η από ένα

Γυμνάσιο και ένα Ενιαίο λύκειο. Αυτό θα
μπορούσε να γίνει αν στο υπό ανέγερση
κτιριακό συγκρότημα μεταφερθεί το λύκειο
της Παροικιάς και το Γυμνάσιο να
επεκταθεί στις εγκαταστάσεις του σημε-
ρινού Ενιαίου Λυκείου. Η παραπάνω λύση
φαίνεται να είναι εκπαιδευτικά και
πρακτικά από πο�ές απόψεις ενδε-
δειγμένη.
Βέβαια λυπούμαστε που για μια ακόμη
φορά διαταράσσουμε την «ευσυνείδητη και
ευαίσθητη συνεργασία των εμπλεκομένων
φορέων» α�ά απ’ ότι φαίνεται όλο και
περισσότερο η διαφύλαξη των κοινωνικών
αγαθών επαφίεται στον πατριωτισμό των
πολιτών.
Με την πεποίθηση ότι για μια ακόμα φορά
θα ακούσετε τη φωνή μας και θα
εξαντλήσετε την επιρροή σας για το καλό
των παιδιών της Πάρου, σας ευχαριστούμε

και πάλι γι’ αυτά που έχετε κάνει και εκ των
προτέρων για όσα πιστεύουμε ότι θα
εξακολουθήσετε να κάνετε.

ΣΥΡΙΖΑ 
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
ΠΑΡΟΥ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

Δεν θα απαντήσουμε σε  υβριστικές προ-
κλήσεις και παραληρήματα,  ά�ωστε
χαρακτηρίζουν αυτόν που τα εκστομεί. 
Εμείς κρατάμε σαν θετικά:  
Την απόρριψη στην ουσία από το
νομαρχιακό συμβούλιο της επιλογής
ΚΑΣΤΡΟΒΟΥΝΙ για σχολείο.
Ότι δόθηκε η οικονομική δυνατότητα για
αγορά κατά�ηλου οικοπέδου.
Ότι, σύμφωνα πάντα με τα λεγόμενα της
επάρχου, υπάρχει και το κατά�ηλο
οικόπεδο στο Λυαροκόπι.
Και κυρίως, ότι αποδείχτηκε για μια ακόμα
φορά ότι την πραγματική εξουσία, αν θέ-
λουν, μπορούν να την έχουν στα χέρια τους
οι πολίτες, στην προκειμένη περίπτωση οι
γονείς.
Τώρα  όλοι πρέπει να προσπαθήσουμε,
φορείς και γονείς,  για την  τελική λύση  που
θα πρέπει  να  περιλαμβάνει  την μακρο-
πρόθεσμη λύση και για το 2ο δημοτικό
σχολείο.  Όμως  πρέπει  να βρούμε και την
κατα�ηλότερη  βραχυπρόθεσμη λύση για
να φύγουν  άμεσα τα παιδιά από τις προκατ
αίθουσες.
Εμείς θα συνεχίσουμε με όσες δυνάμεις
διαθέτουμε να βοηθούμε, ώστε να έχουν  οι
με�οντικές γενιές μαθητών  σχολεία
αναβαθμισμένα άρτια  και λειτουργικά  που
να αρμόζουν στις  σύγχρονες απαιτήσεις.
Γιατί η υπόθεση παιδεία  πρέπει να είναι η
πρώτη  μας επιλογή  σαν κοινωνία.

Η επίσκεψη Στυλιανίδη και άλλες ιστορίες!..
Η κατάσταση λιμνάζει εδώ και χρόνια!...
Η Νομαρχία και το Επαρχείο, αν και είναι υπεύθυνοι για τα σχο-
λικά κτίρια, «συμπάσχουν» για τα προβλήματα αλλά καμία ενέρ-
γεια!..
Έτσι, μία μέρα ήρθε ο Υπουργός Παιδείας στην Πάρο.
Η επίσκεψη τάραξε τα «λιμνάζοντα ύδατα» του τόπου μας. Οι δη-
λώσεις του ξύπνησαν από το λήθαργο τους εδώ «αρμόδιους» και
τώρα τρέχουν και δεν φτάνουν. Καλά κάνουν, αν βέβαια τηρούσαν
τις πρέπουσες διαδικασίες. Ο Δήμος αποφασίζει χωρίς την σύγ-
κληση των αρμοδίων Επιτροπών Παιδείας. Έτσι οι σύλλογοι γο-
νέων, που δεν καλούνται από το Δήμο, διεκδικούν δυναμικά τα
αυτονόητα για την μάθηση των παιδιών τους.
Η Έπαρχος έχοντας βρει εκ των προτέρων... το οικόπεδο εισηγεί-

ται στο Νομαρχιακό Συμβούλιο το ποσό των 600.000 ευρώ που
εγκρίνεται... ομόφωνα.
Η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού επιτέλους
(;) ξύπνησε… Τρέχουν να προλάβουν πίσω από τις Yπουργικές
εξαγγελίες αποσκοπώντας, ίσως, στο προσωπικό πολιτικό κέρδος...
Αυτό που έχουμε εμείς να πούμε για άλλη μια φορά είναι ότι πρέπει
όλοι μας να καταλάβουμε ότι τα προβλήματα του τόπου μας χρει-
άζονται λύσεις που εμείς καλούμαστε να δώσουμε. Καλές οι εξαγ-
γελίες του Υπουργού Παιδείας (όπως και του Αβραμόπουλου),
αλλά είναι απαράδεκτο να τρέχουμε εμείς πίσω από τη λύση των
προβλημάτων του νησιού μας!..

Από το γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων 
της Δημ. Τοπικής Οργάνωσης της Ν.Δ. Πάρου – Αντιπάρου

Απάντηση 
Στην επιστολή των γονιών με την οποία ζητούν λύση στο πρόβλημα του 2ου Δη-
μοτικού σχολείου, απάντησε στο Δημοτικό Συμβούλιο ο Δήμαρχος Χρ. Βλα-
χογιάννης. Όπως είπε, επικαλούμενος και την απάντηση του υπουργού Παιδείας
(21/7/2008) σε βουλευτή του νομού για τα σχολικά κτίρια, ο Δήμος χρημα-
τοδοτείται για να καλύπτει μόνο τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων, που
είναι στην αρμοδιότητά του.

Συντονιστική Επιτροπή των ΣυYόγων Γονέων
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Πάρου

Ο αγώνας συνεχίζεται
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Για τους γονείς
Από τα πιο θετικά και αισιόδοξα για την Πάρο είναι η κινητο-
ποίηση των συλλόγων γονέων για τα τρέχοντα θέματα των σχο-
λείων. Με την ευκαιρία παραθέτουμε μερικές σκέψεις.
Με τις συλλογικές πρωτοβουλίες συχνά ανοίγονται καινούριοι
απροσδόκητοι δρόμοι.  Το έχουμε καταλάβει, ότι δεν τιμούν
κανένα μας τα σχολεία παράγκες. Να προχωρήσουμε λοιπόν
για τις λύσεις.
Η πρωτοβουλία και η κινητοποίηση των γονέων πέτυχαν τη συ-
νεργασία πολλών συλλόγων (όχι μόνο γονέων) και έδωσαν μια
ιδέα  συμμετοχής στα κοινά, που την ευαγγελιζόμαστε στα
λόγια, αλλά δεν την επιθυμούμε στην πράξη. Τονίσαμε, ότι είναι
αρνητικό, που σταματήσαμε τις λαϊκές συνελεύσεις και την προ-

σφυγή στη γνώμη και τη φαντασία του κόσμου. 
Τα κτιριακά των σχολείων δεν είναι τα μόνα προ-
βλήματα.  Για να διαμορφωθεί περιβάλλον υγείας
για τη νεολαία, θα πρέπει να έχουμε άποψη και για
τα τεκταινόμενα στα σχολεία, αλλά και για τη ζωή
των παιδιών έξω από το σχολείο. Ένα καλύτερο πε-
ριβάλλον στην κοινωνία έξω, με κινητικότητα και
ζωή, θα φέρει εμπνεύσεις και ορμή για καλύτερες
σχολικές σπουδές. 
Για το πρώτο εννοούμε, ότι οι γονείς θα πρέπει να
οργανώσουν συζητήσεις με τους δασκάλους και τις
οργανώσεις τους προκειμένου να προχωρούν σε
κοινά αιτήματα τόσο τοπικά, όσο και γενικότερα.
Από την άλλη έρχονται πάντα περίοδοι κρίσης
(απεργία, καταλήψεις), όπου οι γονείς μπορούν να

παίξουν θετικό ρόλο.
Για το δεύτερο εννοούμε, ότι η πόλη πρέπει να γίνει φιλική με
τα παιδιά και να διαμορφωθούν εστίες ενδιαφερόντων, όπου θα
γίνεται γόνιμη δαπάνη ελεύθερου χρόνου. Οι βιβλιοθήκες, η
σχολή μουσικής, η συμμετοχή στα πολιτιστικά και αθλητικά,
είναι ζητήματα που θα τονώσουν τους νέους με ενδιαφέροντα
και θα τους  βοηθήσουν να διαμορφώσουν αξίες στη ζωή τους.
Για τη συμμετοχή στα πολιτιστικά είναι ενδιαφέρουσα η δου-
λειά πολλών συλλόγων και οι γονείς βρίσκουν τρόπους συνερ-
γασίας. Η συνεργασία με τον Ναυτικό Όμιλο, με τον «Νηρέα
της Νάουσας, με τα θεατρικά και χορευτικά της τμήματα, με
τον «Αρχίλοχο», έχει φέρει πολύ θετικές εξελίξεις.
Ένα βήμα συνάντησης και συζήτησης με τους γονείς τους δα-
σκάλους και τους μαθητές κάθε τόσο, θα δώσει σημαντικά απο-
τελέσματα. Αναμένονται κι εδώ πρωτοβουλίες από το Δήμο.
Θυμίζουμε ότι έχουμε προτείνει πολλές φορές τη κινηματο-
γραφική εβδομάδα. Ένα κινηματογραφικό έργο κάθε Τετάρτη
λ.χ. για τα παιδιά, ώστε να μπορούν να βγουν από το σπίτι και
να έρχονται σε επαφή με την τέχνη. Αυτό θα μπορούσε να γίνει
σε συνεργασία με το «Νηρέα», τον «Αρχίλοχο» και  το Δήμο.
Επειδή οι μαθητές με τον τρόπο λειτουργίας του σχολείου,

αλλά και με τον τρόπο που κινείται πλέον η τουριστική Πάρος,
χρειάζονται μια πρόσθετη ενθάρρυνση για τις σπουδές τους, θα
μπορούσε να τονωθεί το ενδιαφέρον για το σχολείο με μια κα-
λύτερη οργάνωση της πολιτιστικής ζωής, όπου η νεολαία θα
έχει θέση και άποψη. Από την άλλη υπάρχουν πάντα και δά-
σκαλοι που μπορεί να γίνουν αρνητικοί με την κακή χρήση,
όπως είναι η τηλεόραση και ο υπολογιστής. Εδώ χρειάζεται
πολύ προσοχή.
Υπάρχουν και άλλες ιδέες και καλύτερες. Να κουβεντιάσουμε,
να τα βρούμε και να προσπαθήσουμε για το καλύτερο.

Χρίστος Γεωργούσης

ααιι
ρρεε

ττιι
κκάά

«Η καλύτερη παράσταση της Ομάδας σας
τα τελευταία χρόνια», ήταν η γενική άποψη
που ακολούθησε την παράσταση της Θ.Ο.
Νάουσας και εκφράστηκε, τόσο μετά το
τέλος της παράστασης, όσο και την επομένη
κατά τη διάρκεια καθιερωμένης συζήτησης
μεταξύ των αντιπροσώπων όλων των Ομά-
δων του Αιγαίου.
Ήταν πράγματι μια σημαντική στιγμή στην
23χρονη πορεία της Ομάδας, να βλέπει κα-
νείς το κοινό της Μυτιλήνης να αποθεώνει
την Παριανή παράσταση, γεμίζοντας ασφυ-
κτικά το θέατρο, χειροκροτώντας συνεχώς,
αλλά και δίνοντας συγχαρητήρια μετά το
τέλος του έργου σε ηθοποιούς και άλλους
συντελεστές. Η παράσταση της κωμωδίας
«Λα Νόννα» του Ρ. Κόσσα, δόθηκε το
Σάββατο 4 Οκτώβρη στην πόλη της Μυτι-
λήνης την δεύτερη μέρα της μεγάλης Θεα-
τρικής Συνάντησης του Αιγαίου που φέτος
διανύει τον 21ο χρόνο της και περιλαμβά-
νει 22 παραστάσεις από τα νησιά Λήμνο,
Λέσβο,  Χίο, Σάμο, Ικαρία, Πάτμο, Λέρο,
Κάλυμνο, Μήλο, Σύρο, Τήνο και Πάρο. 
Η σκηνοθεσία ήταν της Υπ. Ρούσσου, τα
κοστούμια της  Μ. Αναγνωστοπούλου, η
μουσική του Π. Μαθιέλλη τα σκηνικά της
Μ. Κανταρτζή ενώ έπαιξαν οι  Θ. Μησιάρη,
Λ. Διαμαντόπουλος, Β. Κρητικού, Μ. Περι-
πάνου, Γ. Μαρουλάκης, Τζ. Κορτιάνος και
Π. Μαθιέλλης.

Θεατρικο-χορευτικό
χάπενινγκ 
Ξεχωριστή νότα χαράς και διασκέδασης
πρόσφερε στους κατοίκους και τους επισκέ-

πτες η Θεατρική Ομάδα Νάουσας. Τα μέλη
της, με παραδοσιακές φορεσιές της Πάρου
μαζί με το Χορευτικό Συγκρότημα Καλλο-
νής Λέσβου, ξεσήκωσαν με τους χορούς και
το κέφι τους όσους βρέθηκαν στην αγορά
της Μυτιλήνης, το μεσημέρι στις 6/10/08.
Πολλοί παριστάμενοι μπήκαν αμέσως στο
χορό και όλες οι αντιπροσωπείες των θεα-
τρικών Ομάδων του Αιγαίου, αλλά και  ντό-
πιοι, γλέντησαν με την ψυχή τους. Για τη
διοργάνωση της όλης εκδήλωσης η Πα-
ριανή θεατρική ομάδα συνεργάστηκε με το
Διοικητικό συμβούλιο της Ομοσπονδίας
Ερασιτεχνικών Θιάσων Αιγαίου
(Ο.Ε.Θ.Α.), το οποίο τη συνεχάρη για τη
συμβολή της στην επιτυχία της εκδήλωσης.

Θριαμβευτική είσοδος της «Λα Νόννα» στη Μυτιλήνη

Αποθεώθηκε η Παριανή παράσταση 

“Ε Α Ν”
Εάν μια μέρα προδοθείς από τον ερωτά σου,
Σταλιά μη στεναχωρηθείς ,άλλον θα βρει η καρδιά σου.
Ένα σου κάνουν οι εχθροί δύσκολη τη ζωή σου,
Εσύ να κρύβεις την οργή μες την  υπομονή σου.
Και αν αυτά που θέλουνε δεν θα υπερισχύσουν,
Και ήρεμο σε βλέπουνε, το στόμα τους θα κλείσουν.
Εάν σου κάνουνε καλό κι΄ εσύ κοιτάς να βλάψεις,
Έχεις ελάττωμα κακό ,πρέπει να το πετάξεις.
Εάν καμιά φορά μπλεχτείς με κλέφτοσυμμορία,
Να ξέρεις ότι θα βρεθείς από τα ζεστά στα κρύα.
Εάν σε θέση σε έχουνε καλή, μην την αφήσεις,
Και τ΄ άλογα δεν τρέχουνε όταν τον δρόμο κλείσεις.
Εάν σε πούνε παλαβό μη σε στεναχωρήσει,
Εσύ να κάνεις το καλό ,πάντα σε αυτή τη ζήση.
Εάν ακούσεις να ζητούν βοήθεια, να τρέξεις,
Και γιατρικά να χρειαστούν, πάρε να τους γιατρέψεις.
Εάν δεν δείξεις ανθρωπιά για το συνάνθρωπό σου
Δεν θα έχεις μέσα σου  καρδιά ούτε το λογικό σου.
Εάν σου βάλει η κυρά χέρι στο  παραδάκι,
Ρίξε της, αλλά στα κρυφά, ξύλο ένα χεράκι.

Εάν και τότε το βιολί το ίδιο συνεχίζει,
Φαίνεται φίλε το ραβδί ότι την ερεθίζει.
Εάν θα δεις στον ύπνο σου πως σε τσιμπούν τερμίτες,
Θα είναι στην ομάδα σου πάρα πολλές οι ήττες.
Εάν πρωτομηνιά, κουτσός ,ποδαρικό σου κάνει,
Κ΄ εφόσον είσαι ναυτικός μην βγεις από το λιμάνι.
Εάν κερδίζεις εύκολα το μεροκάματό σου,
Μην ψάχνεις για καλύτερα, θα είναι για κακό σου.
Εάν η τσέπη σήμερα φίλε μου δεν ανθίζει,
Θα την περνάς με τραχανά και με μια χούφτα ρύζι.
Εάν βουτά και ο σκύλος σου κρυφά μες΄ το κουρούπι,
Κάτσε κι΄ εσύ στο σπίτι σου ,μην το κουνήσεις ρούπι.
Εάν γυναίκα και παιδιά τ΄ αφήσεις για μια άλλη,
Η αγάπη μέσα στην καρδιά δεν θάτανε μεγάλη.
Εάν στο στίβο της ζωής να τρέχεις δεν αντέχεις 
Τότε δεν θα ‘πρεπε  να μπεις ,κουράγιο αφού δεν έχεις.
Εάν όμως αγωνιστείς με πείσμα και μανία,
Ποτέ σου δεν θα ηττηθείς σ΄αυτή την κοινωνία.
Εάν μπορέσεις και σταθείς μπροστά σε όλα βράχος
Ήρωας θα είσαι της ζωής και μέγας μονομάχος.

Λεύκες 14/08/2008
Κωνσταντίνος Δελαγραμμάτης
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Συντονισμένη δράση, αποφασίστηκε στη συ-
νάντηση εκπροσώπων των Παριανών Συλλό-
γων που έγινε με σκοπό την αντιμετώπιση των
προβλημάτων της Πάρου. 
Η συνάντηση έγινε την Κυριακή 31 Αυγού-
στου στο Δρυό και συμμετείχαν σ’ αυτήν και
πολίτες του νησιού, που θεωρούν το ζήτημα
της προστασίας του περιβάλλοντος κρίσιμης
σημασίας για το μέλλον της Πάρου.
Στο πλαίσιο αυτό, συζητήθηκαν οι περιβαλ-
λοντικές πιέσεις που δέχεται η Πάρος, κατα-
τέθηκαν προτάσεις σχετικά με τη διαχείρισή
τους από πλευράς Συλλόγων και Κινήσεων και
ελήφθησαν ορισμένες πρώτες αποφάσεις σε
σχέση με το συντονισμό: 
• Οι πιέσεις που ασκούν οργανωμένα συμφέ-
ροντα στο περιβάλλον της Πάρου είναι εξαι-
ρετικά έντονες. Αναφέρθηκαν χαρακτηριστικά
οι περιπτώσεις της συνεχούς οικιστικής επέ-
κτασης στις εκτός σχεδίου περιοχές, με αιχμή

μεγάλα οικιστικά συγκροτήματα σε συγκεκρι-
μένες περιοχές, όπως αυτή του Παρασπόρου,
καθώς και οι επαπειλούμενες καταπατήσεις
υγροβιοτόπων, όπως στο Μώλο και στη
Σάντα Μαρία.
• Ως μόνη λύση για την αποτελεσματική αντι-
μετώπιση των κινδύνων αυτών προβάλλει η
συντονισμένη δράση των Συλλόγων και των
Κινήσεων Πολιτών που δραστηριοποιούνται
γύρω από τον κεντρικό στόχο της προστασίας
του περιβάλλοντος της Πάρου.
• Πρώτο μέλημα όλων στην κατεύθυνση του
συντονισμού των ενεργειών πρέπει να είναι η
βελτίωση του επιπέδου πληροφόρησης σε
σχέση τόσο με τα υπάρχοντα, αλλά και τα και-
ρούς αναδυόμενα νέα περιβαλλοντικά προ-
βλήματα, όσο και με τις ενέργειες και τις
πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται από επί
μέρους οργανώσεις και φορείς ή και μεμονω-
μένους πολίτες με στόχο την περιβαλλοντική

προστασία. Στο πλαίσιο αυτό προτάθηκε και
αποφασίσθηκε η δημιουργία ειδικού δικτυα-
κού τόπου, στον οποίο θα καταγράφεται οτι-
δήποτε σχετίζεται με τα προαναφερόμενα
ζητήματα, και. δημιουργήθηκε ομάδα εργα-
σίας για την ανάπτυξη και οργάνωσή του.
• Η κοινή δράση των Συλλόγων και των Κι-
νήσεων πρέπει να επικεντρωθεί αφ’ ενός στην
προβολή ενός εναλλακτικού μοντέλου ανά-
πτυξης της Πάρου και την υποστήριξη σημαν-
τικών θετικών πρωτοβουλιών, όπως είναι η
απόφαση για τη δημιουργία Πάρκου Περι-
βάλλοντος και Πολιτισμού στη χερσόνησο τη
Αη-Γιάννη Δέτη και αφ’ ετέρου στην αντιμε-
τώπιση με κλιμακούμενα κατά περίπτωση μέσα
των σημαντικότερων απειλών για το περιβάλ-
λον.
• Ο καθορισμός των άμεσων στόχων της συν-
τονισμένης δράσης των Συλλόγων και Κινή-
σεων θα γίνει σε νέα συνάντηση των
εκπροσώπων τους, αφού θα έχει προχωρήσει
η οργάνωση του δικτυακού τόπου και η επε-
ξεργασία και ταξινόμηση του σχετικού υλικού,
που θα επιτρέψει την ιεράρχηση των προβλη-
μάτων και των προτεραιοτήτων.
Στη συνάντηση μετείχαν συγκεκριμένα εκ-
πρόσωποι από:
Τον Αρχίλοχο, τον Α.Μ.Ε.Σ. Νηρέα, τους Φί-
λους της Πάρου, την Τοπική Επιτροπή Πάρου
της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και
Πολιτισμού, τον Πολιτιστικό - Εξωραϊστικό
Σύλλογο Μώλου «Άγιος Νικόλαος», το Σύλ-
λογο «Φίλοι του Δρυού», το Σύνδεσμο Μαρ-
πησσαίων και Αρχιλοχιτών.

Αφού δεν έχουνε ψωμί
...ας φάνε παντεσπάνι
Διαβάζοντας την «Φωνή της Πάρου», είδα την επι-
στολή-προτροπή του κυρίου Τέλογλου που για άλλη
μια φορά μας καλεί για μια καλύτερη Πάρο, μας προ-
βληματίζει για την αυριανή Πάρο και καλεί τα παιδιά
μας  να του καταθέσουν τα όνειρα και τα προβλήματά
τους.
Ζητάει να ορίσουν ΟΛΑ τα σχολεία της Πάρου έκθεση
με θέμα τα όνειρα και τη ζωή που ονειρεύονται  τα παι-
διά μας στο νησί.
Δεν φτάνει που σκοντάφτεις…σου λένε και τύφλα.
Είναι δυνατόν να σκεφτούν και να ξεκινήσουν να γρά-
ψουν τα παιδιά μας αυτά που ζητάτε μέσα σε ακατάλ-
ληλες-επικίνδυνες και ανθυγειϊνές προκάτ αίθουσες;
Μέσα σε αίθουσες που όταν βρέχει τρέχουν νερό και
μας θυμίζουν την δική μας εποχή που βάζαμε κατσα-
ρολάκια στα σπίτια μας γιατί με την βροχή έτρεχαν οι
στέγες.
Μέσα σε αίθουσες επιεικώς απαράδεκτες για την Πάρο
της ανάπτυξης και της προόδου το σωτήριων έτος
2008.
Εγώ σαν γονέας θα περίμενα από εσάς (με την ευαι-
σθησία που λέτε πως έχετε για μια καλύτερη Πάρο)να
είχατε πάρει τα κτηριακά προβλήματα στα σχολικά
συγκροτήματα ΟΛΩΝ των σχολείων της Πάρου όπως
τα κατέγραψαν και τα παρουσίασαν οι γονείς και να
βοηθούσατε στην επίλυσή τους.
Θα σας ήθελα δίπλα στους αγωνιζόμενους γονείς,
αρωγό στις προσπάθειές τους για καλύτερα σχολειά.
Όσο για τα όνειρα, τα προβλήματα και τη ζωή που ονει-
ρεύονται τα παιδιά μας δεν νομίζω πως χρειάζεται να
τα αποτυπώσουν σε μια κόλλα χαρτί με σκοπό το δώρο
που σκέφτεστε να θεσπίσετε.
Αφήστε το κάθε παιδί  μας να ονειρεύεται για το καθετί
που θέλει ελεύθερα , ωραία και όπως εκείνο θέλει.
Διαγγέλματα  και ουτοπικές σκέψεις και προτάσεις από
τον μακρινό, μα τόσο ασφαλή πλανήτη ‘Αθήνα’ δεν νο-
μίζω πως τα έχουμε ανάγκη.

Τάσος Τριαντάφυλλος γονέας

Συντονισμός δράσης Παριανών Συλλόγων για τα προβλήματα της Πάρου

Προτεραιότητα στην
προστασία του περιβάλλοντος

Σύλλογος Ξενοδόχων Πάρου  «ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ»
Νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Προς ενημέρωση των μελών του ο Σύλλογος Ξενοδόχων Πάρου με ανακοίνωσή του το νέο Δ.Σ. και
τα μέλη που εξελέγησαν κατά τη Γενική Συνέλευση στις 30  
Σεπτεμβρίου 2008. Τα νέα μέλη είναι: 
Αμπατζής Τάκης, Μαλαματένιος Σταμάτης, Παπανικολάου Λίλα, Πρέκας Γρηγόρης, Φωκιανός
Σπύρος. Αναπληρωματικοί, Περαντινός Γιώργος, Τρυβιζά Γιάννα
Το Δ.Σ. συνεδρίασε την 1η Οκτωβρίου και εξέλεξε τους εκπροσώπους του ως εξής:
Πρόεδρο: Τάκη Αμπατζή τηλ. 6936 898766, φαξ. 22840 42649
Αντιπρόεδρο: Σπύρο Φωκιανό τηλ. 6944 886260, φαξ. 22840 41944
Γραμματέα: Γρηγόρη Πρέκα τηλ. 6942 484144, φαξ. 22840 41950
Ταμία: Μαλαματένιο Σταμάτη τηλ. 6972 896982, φαξ. 22840 41885
Απο τα αναπληρωματικά μέλη υπεύθυνος μηχανοργάνωσης – internet ορίστηκε ο κ. Γ. Περαντινός,
τηλ. 6932 572727, φαξ. 22840 41891



8 Τετάρτη 15 Οκτωβρίου ‘08Φωνή της Πάρου



9Τετάρτη 15 Οκτωβρίου ‘08 Φωνή της Πάρου

Την εντολή στο Διοικητικό Συμβούλιο, να προχωρήσει εξαντ-
λώντας  κάθε ένδικο μέσο, έδωσε η γενική συνέλευση του Εμπο-
ρικού Συλλόγου Πάρου- Αντιπάρου, απέναντι σε κάθε
προσπάθεια παράκαμψης της νομιμότητας, από επιχειρήσεις υπε-
ραγορών που επιχειρούν να εγκατασταθούν στην Πάρο.
Ακόμη αποφασίστηκε να γίνουν και άλλες πιο δυναμικές ενέρ-
γειες, που θα οριστούν ύστερα από διαβουλεύσεις με τα μέλη,
αλλά και άλλα όργανα, συλλόγους και φορείς ώστε να είναι πιο
αποτελεσματικές. 
Προηγούμενα η γενική συνέλευση, ενέκρινε ομόφωνα τον, εντυ-
πωσιακό ομολογουμένως διοικητικό απολογισμό, καθώς και τον
οικονομικό, ενώ ενημερώθηκε από τον πρόεδρο κ. Α. Αλιπράντη
και για τις ενέργειες του επομένου εξαμήνου.
Η συζήτηση για τα προβλήματα της αγοράς του παραδοσιακού
οικισμού Παροικίας δεν έγινε λόγω της απουσίας των συγκεκρι-
μένων μελών της περιοχής που είχαν θέσει και το θέμα.
Για περισσότερη ενημέρωση, που αφορά στον διοικητικό και οι-
κονομικό απολογισμό, καθώς και τον προγραμματισμό δράσεων
του επομένου εξαμήνου, ο κ. Αλιπράντης δήλωσε ότι όλα θα
αναρτηθούν  στην ιστοσελίδα του Εμπορικού Συλλόγου,
www.esparou.gr (ΝΕΑ).

Φροντίζοντας την στοματική σας υγεία
αποκτάτε ένα αφοπλιστικό χαμόγελο, αλλά
βοηθάτε και την υγεία της καρδιάς σας.
Απίστευτο; Κι όμως ένα βρώμικο στόμα
είναι σαν ένα εργοστάσιο που πετάει τα
απόβλητα του σε ένα ποτάμι. Τα βακτήρια
του στόματος είναι τα απόβλητα που διαρ-
ρέουν στο αίμα. Το αίμα είναι το ποτάμι
που μολύνεται και με τη σειρά του μολύνει
τις αρτηρίες της καρδιάς με περιοδοντικά
βακτήρια. Αυτό μπορεί να προκαλέσει αρ-
τηριακές φλεγμονές ακόμα και έμφραγμα.
Αυξημένα επίπεδα περιοδοντικών βακτη-
ρίων μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο  εμ-
φράγματος του μυοκαρδίου.  
Συγκεκριμένα μία έρευνα  έδειξε ότι το επί-
πεδο   περιοδοντικών βακτηριδίων ήταν
πολύ υψηλότερο σε άτομα με καρδιακά

νοσήματα. 
Άλλη έρευνα έδειξε ότι DNA περιοδοντι-

κών βακτηριδίων βρέθηκε στην πλάκα των
αρτηριών. Έτσι οι έρευνες αποδεικνύουν
ότι όταν υπάρχει ροή αίματος κοντά σε μία
μολυσμένη περιοχή, τα βακτήρια μεταφέ-
ρονται και σε άλλα σημεία του σώματος. 
Άρα βαθιοί περιοδοντικοί θύλακοι αυξά-
νουν τις ηλεκτροκαρδιογραφικές ανωμα-
λίες.Η περιοδοντίτιδα είναι μια χρόνια
φλεγμονώδης βακτηριακή μόλυνση. Πα-
λαιότερες μελέτες έδειξαν ότι σε άτομα με
περιοδοντίτιδα ήταν αυξημένα τα επίπεδα
και άλλων φλεγμονωδών ουσιών όπως C-
αντιδρώσα πρωτεΐνη,  ιντερλευκίνη και ου-
δετερόφυλα. Όταν τα επίπεδα αυτών των
ουσιών είναι υψηλά, τότε και ο κίνδυνος
καρδιακών επεισοδίων είναι αυξημένος.

Μια συνηθισμένη εξέταση μπορεί
να σας στείλει στον περιοδοντολόγο
Με μια πρόσφατη έρευνα που δημοσιεύ-
τηκε στο Journal of Periodontology
(JOP) μελετητές βρήκαν ότι μια απλή εξέ-
ταση αίματος μπορεί να αποκαλύψει δεί-
κτες περιοδοντικής νόσου. Εξετάστηκαν
7.452  γυναίκες και άντρες. Σε γενικές
γραμμές η έρευνα έδειξε ότι όταν το αίμα
ήταν «υγειές» δεν υπήρχαν σοβαρά συμ-
πτώματα περιοδοντικής νόσου. Οι άντρες
είχαν σοβαρότερα συμπτώματα περιοδον-
τικής νόσου, το οποίο πιθανόν να οφείλε-
ται σε ενδοκρινολογικές διαφορές μίας και
οι περιοδοντίτιδες συνδέονται άμεσα με εν-
δοκρινολογικές καταστάσεις.

Μάνης Αναστάσιος
Περιοδοντολόγος

Γενική Συνέλευση Εμπορικού Συλλόγου Πάρου - Αντιπάρου

Εντολή για νομιμότητα στα πολυκαταστήματα
Στοματική υγεία

Μην αφήνετε ένα βρώμικο στόμα να μολύνει την καθαρή καρδιά σας 
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Πραγματοποιώντας πολύ καλή εμφάνιση ο
ΑΜΕΣ Νηρέας Νάουσας Πάρου επικράτησε με
3-0 των Αγίων Αναργύρων την περασμένη Κυ-
ριακή στο γήπεδο της Παροικιάς για την τρίτη
αγωνιστική της Δ’ Εθνικής κατηγορίας.
Ήταν η πρώτη νίκη του Νηρέα στο φετινό πρω-
τάθλημα. Οι 250 περίπου φίλαθλοι που βρέθηκαν
στην εξέδρα για να παρακολουθήσουν την αναμέ-
τρηση χειροκρότησαν τους ποδοσφαιριστές του
Δημήτρη Σκούνα μετά το τέλος του παιχνιδιού
για την πολύ καλή εμφάνιση που πραγματοποί-
ησαν.
Μεγάλοι πρωταγωνιστές της αναμέτρησης ο
Ζορμπαλάς που σημείωσε τα δυο από τα τρία τέρ-
ματα του Νηρέα και ο δυνατός αέρας εντάσεως
μέχρι και οκτώ μποφόρ που δυσκόλεψε τις προ-
σπάθειες των παικτών και των δυο ομάδων.
Με σύμμαχο τον αέρα στο πρώτο ημίχρονο οι παί-
κτες του Νηρέα πήραν την πρωτοβουλία των κι-
νήσεων και κατάφεραν να προηγηθούν με 2-0 με
δυο προσωπικά γκολ του Ζορμπαλά.
Στο 30’ ο Ζορμπαλάς δέχθηκε μπαλιά από τον
Τσουκάνη πέρασε τους αμυντικούς σαν… στα-
ματημένους και με έξυπνο πλασέ πέρασε τη μπάλα
πάνω από τον πορτιέρο των φιλοξενουμένων Μη-
τρούση που έκανε έξοδο απελπισίας.
Το 1-0 έδωσε φτερά στους γηπεδούχους που προ-
σπάθησαν να σημειώσουν ακόμα ένα τέρμα πριν
τη λήξη του ημιχρόνου και τα κατάφεραν. Το 40’
ο Ζορμπαλάς ξαναχτύπησε. Εκμεταλλεύτηκε με
τον καλύτερο τρόπο λάθος απομάκρυνση αμυντι-
κού και με δυνατό σουτ από 30 μέτρα έστειλε τη
μπάλα στα δίχτυα του Μητρούση που ήταν εκτός
θέσεως.
Όλα τελείωσαν στο 58’ όταν ο Μοστράτος από το
ύψος της μικρής περιοχής έκανε το 3-0 με δυνατό

πλασέ. Ο σκόρερ είχε δεχθεί ωραία μπαλιά από
τον Τσάνη.
Από το 57’, ένα λεπτό πριν από την επίτευξη του
τρίτου γκολ, ο Νηρέας έπαιζε με 10 παίκτες αφού
ο διαιτητής Σπίθας έδειξε δεύτερη κίτρινη στον
σκόρερ των δυο τερμάτων του Νηρέα Ζορμπαλά
για θέατρο σε μαρκάρισμά του από τον Γκίκα
μέσα στην περιοχή. Ο παίκτης του Νηρέα σε
καμία περίπτωση δεν έκανε θέατρο αφού θα βρι-
σκόταν μόνος προ του τερματοφύλακα αν δεν τον
ανέτρεπε καθαρά και από πίσω ο αντίπαλός του.
Οι φιλοξενούμενοι απείλησαν μόνο στο 75’ όταν
σε σέντρα σουτ του Νικολάου η μπάλα βρήκε το
δεξί δοκάρι του Ντουγέρογλου.
Με λάθη σε βάρος των γηπεδούχων η διαιτησία
του Σπίθα από τον Σύνδεσμο Ανατολικής Αττι-

κής. Με σωστές υποδείξεις οι επόπτες Πάχης και
Τζαβέλας.
ΑΜΕΣ Νηρέας Νάουσας Πάρου: Ντουγέρο-
γλου, Γρίβας, Μοστράτος (82’ Σκαρακάκης),
Γιαννόπουλος (85’ Καρακώστας), Μαυρίδης,
Τσουκάνη (70’ Διαμαντής), Γρηγοριάδης, Μη-
τσόπουλος, Σταθόπουλος, Τσάνη, Ζορμπαλάς.
Άγιοι Ανάργυροι: Μητρούσης, Κομιώτης, Μα-
νάρας, Τσούτσουρας, Μακρόπουλος, Κουνάδης
Δ., Κουνάδης Ν., Γκίκας, Κίτσιος (46’ Τσακου-
μάγκος), Κάρο (46’ Καραμίτζας), Βαζαίος (70’
Νικολάου).

Τι έγινε στα άλλα ματς
Στα τέσσερα από τα επτά παιχνίδια της 3ης
αγωνιστικής επικράτησαν οι φιλοξενούμενοι ενώ
ένα παιχνίδι έληξε ισόπαλο χωρίς τέρματα. Το

σκορ της αγωνιστικής σημείωσε ο ΠΑΟ Ρουφ
που φιλοδώρησε με επτά γκολ τον Άγιαξ Ταύ-
ρου.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστι-
κής του 8ου ομίλου της Δ’ Εθνικής έχουν ως
εξής:
ΑΟ Πεύκη - Αθηναϊκός: 2-3
ΠΑΟ Ρουφ - Άγιαξ Ταύρου: 7-0
Νηρέας - Άγιοι Ανάργυροι: 3-0
Δόξα Βύρωνα - Καλλονή Μυτιλήνης: 0-2
Βριλήσσια - Άγιος Ιερόθεος: 1-3
Θεμιστοκλής - Νέα Ιωνία: 0-0
Ολυμπιακός Λιοσίων - Απόλλων Σμύρνης: 0-2

Η επόμενη 4η αγωνιστική που θα διεξαχθεί
στις 19 Οκτωβρίου περιλαμβάνει τις
παρακάτω αναμετρήσεις:
ΠΑΟ Ρουφ - Νηρέας
Άγιοι Ανάργυροι - Δόξα Βύρωνα
Άγιαξ Ταύρου - Βριλήσσια
Καλλονή - Θεμιστοκλής
Άγιος Ιερόθεος - ΑΟ Πεύκη
Νέα Ιωνία - Ολυμπιακός Λιοσίων
Αθηναϊκός - Απόλλων Σμύρνης

Α’ κατηγορία Κυκλάδων
Μόνο ένα παιχνίδι για το ποδοσφαιρικό πρωτά-
θλημα Κυκλάδων διεξήχθη χθες Κυριακή. Όλα τα
υπόλοιπα παιχνίδια τόσο στον πρώτο όσο και
στον δεύτερο όμιλο αναβλήθηκαν λόγω της κα-
κοκαιρίας που έπληξε το τελευταίο 24ωρο τις Κυ-
κλάδες.
Στη Σύρο η Άνω Σύρος επιβλήθηκε με 4-1 του
Πάγου. Από δυο γκολ για τους γηπεδούχους ση-
μείωσαν ο Πρίντεζης και Σιδερής Ρούσσος. Για
τον Πάγο είχε ισοφαρίσει ο Χούρος.

Με δυο γκολ του Ζορμπαλά και ένα του Μοστράτου 3-0 τους Αγίους Αναργύρους

Ο Νηρέας πήρε γεύση νίκης

Το τρίτο γκολ του Νηρέα από τον Μοστράτο
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Εισ… Αγγελική παρέμβαση
Από την Αγγελική Ραγκούση

Αν ο Χριστός (ξανα)ερχόταν στη γη…
Κάποιος φίλος μου έλεγε τις προάλλες σε συζήτηση σχετική με τα όσα βγαίνουν καθημερινά το φως της
δημοσιότητας για τη μονή Βατοπεδίου, ότι κατά σύμπτωση τελευταία επισκέφτηκε τη μονή με δύο ακόμα
φίλους του. 

Επειδή η μέρα που διάλεξαν να πάνε συνέπεσε με διάστημα μεγάλης επισκεψιμότητας στο
Άγιο Όρος, βρήκαν κατάλυμα μέσω ισχυρού γνωστού.
Όταν έφθασαν στο Άγιο Όρος και τους οδήγησαν σε μια σουίτα της μονής Βατροπεδίου,
έμειναν με το στόμα ανοιχτό απ’ τη χλιδή που αντίκρισαν. Αρκεί να σας πω ότι το μπάνιο
ήταν ντυμένο με καθρέπτες ολόγυρα. Ο ένας εξ αυτών εκ φύσεως πολύ θεοσεβούμενος άν-
θρωπος, ένιωσε τέτοια αηδία, όταν αντί να συναντήσει την ουράνια πνευματική ηρεμία και
επικοινωνία με τον Θεό που επιζητούσε, βρέθηκε ανάμεσα σε τέτοιο σκανδαλώδη παρά-
δεισο επίγειων υλικών αγαθών, που ορκίστηκε να μην πατήσει ξανά το πόδι του εκεί. Που
εκεί; Στον τόπο που αποτελεί το προπύργιο της Ορθοδοξίας. Στον τόπο που ιστορικά και
συναισθηματικά κατοικεί το ελληνικό ορθόδοξο πνεύμα της πίστης μας. Μικρή παρηγο-
ριά, (για να μη χάσουμε εντελώς την πίστη στον Θεό με τα όσα γίνονται), η βεβαιότητα ότι
τον Θεό τον βρίσκεις εκεί που τον αφήνεις να υπάρχει, στην καρδιά, την ψυχή και το πνεύμα
σου. 
Μετά τα όσα άκουσα αισθάνθηκα ως γυναίκα ευλογημένη που μου απαγορεύεται η είσοδος
στο άβατο του Αγίου Όρους. Έτσι συναντώ τον Θεό καθημερινά, στα ταπεινά ξωκλήσια,
στους απλούς ανθρώπους, που παρότι ζουν μεσ’ τις αμαρτωλές προκλήσεις των καιρών,
μπορούν να αντιστέκονται στην υπέρμετρη αναζήτηση υλικών αγαθών και να στρέφουν το
βλέμμα στον Ουράνιο Πατέρα για δύναμη και βοήθεια σε κάθε σκόπελο της καθημερινό-
τητας.
Δεν μπόρεσα όμως να μην σκεφτώ τι θα γινόταν αν ο Χριστός κατέβαινε ξανά στη γη και
ερχόταν αντιμέτωπος με αυτούς που ανάξια Τον υπηρετούν. Τότε φαντάζομαι θα έλεγε το
ουαί υμίν, σ’ αυτούς τους ρασοφόρους, που υπέκυψαν στις σειρήνες των υλικών αγαθών και
στα πιο ποταπά ανθρώπινα πάθη, ξεχνώντας τη θεία αποστολή τους, αμφισβητώντας τον
ίδιο Κύριο που τάχθηκαν να υπηρετούν, όπως οι εκδιωχθέντες άγγελοι του ουράνιου πα-
ραδείσου. Τότε φαντάζομαι θα αντιμετώπιζαν την οργή Του, γιατί μετέτρεψαν τον οίκο
του Πατέρα Του, σε οίκο εμπορίου, επαναλαμβάνοντας τα λάθη των Ιουδαίων. Και τότε
φαντάζομαι θα έπεφτε βαριά η πύρινη ρομφαία των Αρχαγγέλων επί της κεφαλής τους. 
Ίσως αυτές οι σκέψεις να είναι η μόνη ελπίδα για δικαίωση του απλού κόσμου που έχει επι-
φορτιστεί να σηκώσει το βάρος της οικονομικής δυσπραγίας, που αρνούνται να πληρώσουν
οι μεγαλοϊδιοκτήτες μοναχοί. Ίσως αυτές οι σκέψεις, που κλονίζουν την πίστη κάθε Χρι-
στιανού, προβληματίσουν κάποιους έστω, άγιους πατέρες, ώστε να δουν τι κακό κάνουν

στην πίστη που έχουν ενταλθεί να διαλαλήσουν στα πέρατα της οικουμένης και ίσως φροντίσουν να επα-
ναφέρουν στο δρόμο του Θεού, όχι τους λαϊκούς, αλλά τους ανίερους μοναχούς, που αντί να απαλύνουν
τον πόνο κάθε παραστρατημένης ψυχής, οδηγούν τις δικές τους ψυχές μακριά απ’ την αγκαλιά του Κυρίου
μας, σκανδαλίζοντας το χριστεπώνυμο πλήθος. Ουαί υμίν ρασοφόροι υποκριταί, φοβού την κρίση του Κυ-
ρίου όταν βρεθείτε ενώπιόν του.  
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Πρωτάθλημα ιστιοπλοίας 
Ο Ναυτικός Όμιλος Πάρου θα διοργανώσει από 24 έως 28 Οκτωβρίου 2008 στον κόλπο της Πα-
ροικίας, τους αγώνες του Διασυλλογικού Πρωταθλήματος  Ιστιοπλοΐας  κύπελλο «Δ. Βρακάς» με
σκάφη κατηγορίας optimist, laser rdl και 4,7. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στη γραμμα-
τεία του ομίλου από Παρασκευή μέχρι και Δευτέρα 12:30 – 18:00 ή στο e-mail info@parosnc.gr.

EVENT δεξιοτεχνίας στη Νάουσα
Event δεξιοτεχνίας πραγματοποιεί την Κυριακή 19 Οκτωβρίου, η Αγωνιστική Λέσχη Αυτοκινή-
του. Η εκδήλωση θα γίνει στη Νάουσα στο μεγάλο πάρκινγκ απέναντι από το ΚΤΕΛ.

Ένα όμορφο παιδάκι έτρεχε γρήγορα
εκείνο το πρωινό .Μπροστά του στεκόταν
το πλοίο της γραμμής που τον περίμενε με
αναμμένες τις μηχανές να τον οδηγήσει μα-
κριά από το νησί του, κοντά στις ελπίδες για
μια καλύτερη ζωή. Στις βαλίτσες του κου-
βαλούσε τα όνειρα ,τις προσδοκίες του και
τις υποσχέσεις που έβλεπε να πετούν κοντά
του σαν τους γλάρους του Αιγαίου που τον
συνόδευαν σε αυτό το πρώτο του ταξίδι.
Είχε και μια βαλίτσα που κανένας άλλος δεν
μπορούσε να σηκώσει γιατί ήταν πολύ
βαριά.
Μέσα σε αυτή κρυβόταν όλη η αξιοπρέπεια
και όλο το μεγαλείο ενός ανθρώπου που
είχε γεννηθεί με την ευλογία του Θεού στα
μάτια του ,με την γαλήνη ων αγγέλων στην
καρδιά του.
Όταν σε γνώρισα δεν μπορούσα να πι-
στέψω πόσο μεγάλη ήταν η αγκαλιά σου,
πόσο βάρος μπορούσαν να σηκώσουν τα
χέρια σου, πόση πίστη και καλοσύνη μπο-
ρούσε να χωρέσει η καρδιά σου, πόση πίστη
και καλοσύνη μπορούσε να χωρέσει η καρ-
διά σου.
Γλυκέ μας πατέρα ,φως έβγαινε από τα
μάτια σου την ώρα που αγκάλιαζες τα εγ-
γόνια σου, την ώρα που φίλαγες τα παιδιά
σου. Αγαπημένε μας άγγελε ,είχες στα
μάτια σου τα πιο όμορφα όνειρα και τα είδες
να γίνονται πραγματικότητα μέσα από την
αγάπη όχι μόνο των δικών σου ανθρώπων
αλλά και όσων είχαν τη τύχη να σε γνωρί-
σουν ,όσων είχαν τη χαρά να σε συμβου-
λευτούν.

Είχαμε πει πολλά ,είχα καταλάβει ακόμα πε-
ρισσότερα. Όση αγάπη βγάλεις από την
πόρτα τόση, και ακόμα παραπάνω θα μπει
από το παράθυρο μου είχες πει και είχα δα-
κρύσει.
Ήξερες μόνο να δίνεις αγαπημένε μας πα-
τέρα. Η λέξη προσφορά ήταν γραμμένη στα
κύτταρα σου γλυκέ μας άγγελε. Γιατί άγγε-
λος ήσουν, είσαι και θα είσαι στους αιώνες
των αιώνων.
Ήσουν προικισμένος με αγάπη ,ήσουν γεμά-
τος χαρά και  ηρεμία  στις πράξεις  και τα
λόγια ,στοιχεία που έχει ένας άνθρωπος με
ήσυχη συνείδηση , ένας λεβέντης σαν εσένα
που κάθε βράδυ κοιμόταν με μια προσευχή
στα χείλια του ,με ένα χαμόγελο στην καρδιά
του.
Ξέρω πως δεν σου αρέσουν τα πολλά λόγια
,όμως εγώ νιώθω λίγος σε αυτά που λέω φω-
ναχτά προς τα έξω, αλλά γεμάτος στη ψυχή ,
σε αυτά που τα μάτια δεν βλέπουν ,τα χείλη
δεν ορίζουν , σε αυτά που διοικεί η ψυχή.
Εκείνο το βράδυ γλυκέ μας πατέρα ο ουρα-
νός δεν κοιμήθηκε .Ο παράδεισος άνοιξε διά-
πλατα τις πόρτες του και καθώς έμπαινες
χειροκρότησε.
Ήπιες νερό από τα χέρια του Χριστού και ξε-
δίψασες.
Η αγάπη μας τρύπωσε και αυτή μαζί σου , να
ακουμπάς επάνω της και να μας νιώθεις.
Σε βλέπω στα όνειρα σού να λάμπεις.
Καλό ταξίδι και να μου φιλήσεις τον πατέρα
μου Γιάννη.

Ο γαμπρός σου,
Κωνσταντίνος Γεωργάτος

Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Γενικού Λυκείου Νάουσας 
Ευχαριστήριο

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Γενικού Λυκείου Νάουσας ευχαριστεί θερμά την εται-
ρία BLUE STAR FERRIES και τον κ.Πετρόπουλο Δημήτρη για την πολύ γενναιόδωρη προ-
σφορά δωρεάν εισιτηρίων στους επιτυχόντες μαθητές στα ΑΕΙ, της Γ΄Λυκείου Νάουσας.
Με τόσο όμορφη και γενναιόδωρη χειρονομία αισθανόμαστε τυχεροί για την δραστηριότητα της
BLUE STAR FERRIES στα νησιά μας και ιδιαίτερα υπερήφανοι για τον κεντρικό πράκτορά της
στην Πάρο κ. Πετρόπουλο, ο οποίος τώρα, αλλά και καθ’ όλη την διάρκεια του έτους πρόσφερε
στους μαθητές του σχολείου μας και στο σύλλογό μας κάθε δυνατή βοήθεια.

Για το Δ.Σ
Η πρόεδρος Ζ. Τσιγώνια - Κωβαίου

Η γραμματέας Μ. Κονταράτου

Ει
ς μ

νή
μη

 το
υ α

γα
πη

μέ
νο

υ μ
ας

 π
ατ

έρ
α 

Λε
ον

άρ
δο

υ Ι
ωά

νν
ου

 Ζ
ου

μή



Τετάρτη 15 Οκτωβρίου ‘0812 Φωνή της Πάρου

Προχωρούν τα έργα στη Μαρίνα της Νάουσας

Μπαίνουν οι τελευταίες «πινελιές»
Ένα έργο που για πολύ καιρό ήταν σε στασιμότητα, μπήκε στην τελική ευθεία και σε περίπου πέντε μήνες, ίσως και λιγότερο, αναμένεται να ολοκληρωθεί. Οι εργασίες ξε-
κίνησαν στη Μαρίνα της Νάουσας με εντατικούς πλέον ρυθμούς, προκειμένου να μπουν και οι τελευταίες «πινελιές», ώστε να παραδοθεί το έργο. Όπως ανέφερε στη
ΦτΠ ο εργολάβος Π. Κοκκίνης, το έργο στο μεγαλύτερο μέρος του, 80%, είχε γίνει και τώρα θα στρωθεί το κομμάτι του δρόμου μπροστά από τη Μαρίνα, θα γίνουν οι
πεζοδρομήσεις, εργασίες, που θα ολοκληρωθούν σε περίπου ενάμιση μήνα, για να περάσουν μετά στο μηχανολογικό κομμάτι και την ηλεκτροδότηση. 
Έτσι, σε λίγους μήνες θα έχει αποκατασταθεί και αυτό το σημείο και θα εκλείψει η άσχημη εικόνα που χαλούσε σχεδόν όλο το παραλιακό τοπίο. 


