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∆εκαπενθήµερη
εφηµερίδα

στην υπηρεσία
της Πάρου και
της Αντιπάρου

Περίοδος Β’
� Έτος 5ο

� Αρ. φύλλου 81
� Τιµή 1 ευρώ
� Πέµπτη 1
Μαΐου 2008
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Ç ìåãÜëç
åõêáéñßá ãéá
ôçí ÐÜñï

Πρωταθλητές
Κυκλάδων
Ôá ôñïìåñÜ
ìùñÜ ôïõ
Á.Ï. ÐÜñïõ

Σελ. 12

2200..000000  εεππιισσκκέέππττεεςς
Ôï êáëýôåñï
ÐÜó÷á ôùí
ôåëåõôáßùí
ôñéþí ÷ñüíùí

Σελ. 3

Ç ëåéôïõñãßá
ôùí óöáãåßùí
Απάντηση
∆ηµάρχου στο
ερώτηµα του
Μάρκου Κωβαίου

Σελ. 4

Αφορµή για την επικοινωνία µε την
κ. Φίλη - Πετροπούλου στάθηκε η
διοργάνωση ενός σηµαντικού
Συνεδρίου για την κρουαζιέρα στη

χώρα µας που διοργανώνει ο
ΗΑΤΤΑ από 24 έως 28 Ιουνίου
στην Αθήνα και η επίσκεψη στην
Πάρο αλλά και στη Σύρο, µια
µέρα πριν από την έναρξη του

Συνεδρίου, 60 υψηλόβαθµων
στελεχών από τις κυριότερες

εταιρίες της διεθνούς
κρουαζιέρας.                      Σελ. 6-7

Η  Αργυρώ  ΦΦίλη  -  Πετροππούλου,  αντιππρόεδροςς
του  ΗΑΤΤΑ,  μιλάει  στον  «Π.Τ.»

«Πολλές  οιι  
πιιθανότητες
το  νησί  μας
να  γίνειι
προοριισμός
κρουαζιιερόπλοιιων»

ÓõëëÞøåéò êáé
áõôüöùñï...
...για τον πρόεδρο του ΑΜΕΣ Νηρέα Νάουσας
και δυο τεχνικούς για οικοδοµικές εργασίες
τοποθέτησης πέργκολας στο αναψυκτήριο στην
περιοχή του Αγίου Ιωάννου ∆έτη     Σελ. 4-5
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Π α ρ ι α ν ό ς  Τ ύ π ο ς

ΚΚύύρριιεε  ∆∆ιιεευυθθυυννττάά,,
Όποιος οραµατίζεται µια καλύτερη Πάρο,
κυρίως για τα παιδιά µας, φαίνεται ότι έχει
βαθιά µεσάνυχτα για τα συµβαίνοντα γύρω
µας. Την Πάρο την ανακάλυψαν από καιρό
µεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες οι
οποίες έχουν ένα και µοναδικό σκοπό: να
κατασκευάζουν σπίτια και να τα πωλούν µε
αποκλειστικό κριτήριο το κέρδος. Και επει-
δή το ένα φέρνει τ΄άλλο, το φυσικό και αδό-
µητο περιβάλλον του νησιού αλλοιώνεται
δραµατικά, ο πρωτογενής τοµέας βαίνει
προς εξαφάνιση και ο πληθυσµός του νησι-
ού αυξάνει µε µεγάλη ταχύτητα µε σοβαρές
αλλαγές στη σύνθεσή του σε βάρος του ντό-
πιου στοιχείου. Και όλα αυτά χωρίς την
αναγκαία υποδοµή σε κανέναν από τους
τοµείς που συνθέτουν την ποιότητα της ζωής
µας στο νησί.  
Εµείς, οι ντόπιοι, αυτό που ξέρουµε πολύ
καλά είναι να πουλάµε µε µεγάλη ευκολία
τη γη των πατεράδων και των παππούδων
µας, επειδή, συνήθως, αναλαµβάνουµε
οικονοµικές υποχρεώσεις χωρίς περίσκεψη
ή γιατί µας διακατέχει το πνεύµα της επί-
δειξης και της φιγούρας, χωρίς να υπάρ-
χουν οι οικονοµικές προϋποθέσεις για κάτι
τέτοιο. Έτσι σε λίγο η Πάρος θα έλεγα και η
Αντίπαρος θα γεµίσει από ντόπιους ακτήµο-
νες, οι οποίοι θα βλέπουν εκ του µακρόθεν
τα περιουσιακά τους στοιχεία µονολογώντας
το «στερνή µου γνώση, να σ’ είχα πρώτα».
Κύριε διευθυντά,
Επειδή η οικονοµική λειτουργία του
νησιού αλλάζει χέρια µε γρήγορους
ρυθµούς, δε θα είναι µακριά ο χρόνος που
ο ντόπιος πληθυσµός θα αρχίσει να νιώθει
ξένος στον ίδιο του τον τόπο. Και επειδή οι
έχοντες και κατέχοντες είναι εκείνοι που
κάνουν κουµάντο παντού, θα γίνουµε
µάρτυρες σηµαντικών αλλαγών σε κάθε
δραστηριότητα  στο νησί, µικρή ή µεγάλη.
Η Πάρος που ξέρουµε, θα γίνει µουσειακό
είδος που θα φιλοξενείται στο «Ανθέµιο» του
µέλλοντος και αυτό που θα µείνει µάλλον
ανέπαφο θα είναι οι παραδοσιακοί οικισµοί
του νησιού. Θα είναι, τηρουµένων των
αναλογιών, όπως η Πλάκα που µοιάζει
ανέπαφη αν και περιβάλλεται από την
τερατούπολη των Αθηνών. 
Γνωρίζω ότι µια τέτοια προοπτική φαντάζει
εφιαλτική, αλλά, όπου υπάρχει έντονο οικο-
νοµικό ενδιαφέρον, εκεί και υφιστάµενοι
νόµοι παραβιάζονται χωρίς συνέπειες και
νοµοσχέδια, που προστατεύουν το περιβάλ-
λον, παραµένουν στα συρτάρια του ΥΠΕΧΩ-
∆Ε. Έτσι η οικιστική ανάπτυξη είναι σχεδόν
ανεξέλεγκτη µε ορατές πλέον τις αρνητικές
επιπτώσεις. Και βέβαια οι τοπικές αντιδρά-
σεις σε µια τέτοια εξέλιξη  είναι σχεδόν ανύ-
παρκτες, αφού το οικονοµικό αποτέλεσµα
από την οικοδοµική δραστηριότητα ξεπέρα-
σε αυτό του τουρισµού.
Κατά τα άλλα το φετινό Πάσχα, παρά τις
κακές καιρικές συνθήκες είχε κόσµο και η
φετινή τουριστική περίοδος λόγω και της
αύξησης του αριθµού των πλοίων και των
δροµολογίων προβλέπεται αρκετά καλή. 
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Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ-ΕΚ∆ΟΤΗΣ:
ΑΡΓΟΥΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

∆ΙΕΥΘ.: ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΑΡΟΥ,
Τ.Κ. 844 00

ΤΗΛ-FAX: 22840-25161
ΚΙΝ: 6977600158
e-mail: arparos@par.forthnet.gr
Το blog της εφηµερίδας µας:
parianostypos.blogspot.com
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ:  25 ευρώ
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:  100 ευρώ 
Αριθµός λογαριασµού
Εθνικής Τράπεζας για κατάθεση
συνδροµών: 455/743761-79
Αργουζής Κων/νος Κ
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Κάποτε γιόρταζαν και στην Πάρο την Εργατική Πρωτοµαγιά. Η φωτογραφία
είναι της δεκαετίας του ’80, πιθανόν του 1985. Στο µικρόφωνο ο κεντρικός
οµιλητής της συγκέντρωσης, ο καθηγητής Χριστόδουλος Σαραντινός.
Τα συνθήµατα παραµένουν επίκαιρα και στις µέρες µας.

Το τελευταίο χρονικό διάστηµα ο
πρόεδρος της ∆.Τ.Ο. της Νέας
∆ηµοκρατίας κ. Χαράλαµπος
Μαλινδρέτος παρουσιάζει αξιόλο-
γη κινητικότητα. Όπως πληροφο-
ρηθήκαµε είχε συνάντηση µε τον
υφυπουργό Υγείας κ. Γιώργο
Κωνσταντόπουλο µε παρόντα και
βασικό συνοµιλητή του
Υφυπουργού, όπως ήταν φυσικό,
τον πρόεδρο του Κέντρου Υγείας
Πάρου κ. Γιώργο Μπιζά. Ο κ.
Μαλινδρέτος πραγµατοποίησε και

άλλη συνάντηση µε τον πρόεδρο
του Οργανισµού Σχολικών
Κτιρίων κ. Θ. Καρλάφτη, τον
οποίο και ενηµέρωσε για τις κτι-
ριακές ανάγκες των σχολείων της
Πάρου. Μια τρίτη συνάντηση είχε
µε το διοικητή του ΟΑΕ∆ κ.
Βερναρδάκη, στον οποίο έθεσε το
θέµα της σωστής λειτουργίας του
γραφείου του ΟΑΕ∆ στην Πάρο.
Τέλος την προσεχή ∆ευτέρα θα
συναντήσει και τον υπουργό
Παιδείας κ. Στυλιανίδη, τον οποίο

θα ενηµερώσει για τις προαναφερ-
θείσες κτιριακές ανάγκες και θα
τον προσκαλέσει να επισκεφθεί
την Πάρο. Τα ζητήµατα της υγείας
και της παιδείας είναι αυτά που
είχαν ευρεία δηµοσιότητα  τις
τελευταίες µέρες στο νησί και ο κ.
Μαλινδρέτος δεν άφησε την
ευκαιρία ανεκµετάλλευτη. Εµείς
καταγράφουµε τη δραστηριότητά
του και αναµένοµε τα αποτελέ-
σµατα, δεδοµένου ότι στην πολιτι-
κή µόνο αυτά µετρούν.

Η µοναδική πύλη εισόδου στο νησί,
το λιµάνι της Πάρου, φαίνεται ότι δεν
είναι στις άµεσες προτεραιότητες της
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης και του
Επαρχείου. Γιατί διαφορετικά θα
έπρεπε να είχε ήδη δηµοπρατήσει
την επισκευή της κεντρικής του προ-
βλήτας. Ως γνωστόν, στη βάση της
προβλήτας αυτής, έχει δηµιουργηθεί
µεγάλη σπηλιά από τις προπέλες των
πλοίων, µε αποτέλεσµα να υπάρχει
κίνδυνος κατάρρευσης του τµήµατος
που αποβιβάζονται και επιβιβάζονται
επιβάτες και οχήµατα. Η
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση γνωρίζει
πολύ καλά και την εµπλοκή που
υπάρχει στο ∆ηµοτικό Λιµενικό
Ταµείο, από την αλόγιστη πολιτική

που ακολούθησαν κάποιοι, και ότι τα
βάθη, στις άλλες θέσεις πρόσδεσης,
δεν είναι µεγάλα για πλοία όπως το
Πρέβελης ή το Ανθή Μαρίνα. Κατά
συνέπεια εκτός από την προβλήτα
της Νάουσας, που ορθώς δηµοπρα-
τείται, θα πρέπει η Νοµαρχιακή
Αυτοδιοίκηση και το Επαρχείο να
προχωρήσουν άµεσα στην επισκευή
της κεντρικής και βασικής προβλή-
τας του λιµανιού της Πάρου.
∆ιαφορετικά θα είναι συνυπεύθυνοι ή
και αποκλειστικά υπεύθυνοι σε περί-
πτωση ατυχήµατος, δεδοµένου ότι ο
Λιµενάρχης Πάρου έχει ειδοποιήσει
τον εισαγγελέα για το πρόβληµα και
εκείνος έχει διατάξει προκαταρτική
εξέταση.

ΥΥπάρχειι
καιι  το
Αγροκήπιιο
Στο προηγούµενο
φύλλο της εφηµε-
ρίδας, η στήλη
ασχολήθηκε µε την
απαράδεκτη κατά-
σταση στην οποία
βρίσκεται το
αλσύλλιο της
Εκατονταπυλιανής.
Και βέβαια εάν το
Ιερό Προσκύνηµα
αδυνατεί να το
φροντίσει, ας ανα-
λάβει ο ∆ήµος µε
το συνεργείο του
τον ευπρεπισµό
του. Όµως εκτός
από το σηµαντικό
αυτό πνεύµονα
υπάρχει και άλλος
που παραµένει και
αυτός αφηµένος
στην τύχη του και
αναξιοποίητος.
Πρόκειται γι το
Αγροκήπιο, µια
έκταση 24 στρεµ-
µάτων που έπρεπε
εδώ και χρόνια να
είναι το στολίδι
της Παροικιάς.

Κινδυνεύουν  άνθθρωποι  από  τηην  αδιαφορία  μας

Αξιόλογη  κινητικότητα

ΜΜααςς  ττοο  ζζήήττηησσαανν
Φίλοι της στήλης και µέλη του ΠΑ.ΣΟ.Κ. µας ζήτησαν να φωτογρα-
φίσουµε και να δηµοσιεύσουµε τη σκισµένη σηµαία του ΠΑ.ΣΟ.Κ.,
που για µήνες «φιγουράρει» στα τοπικά του γραφεία. Μας το ζήτησαν
πριν από το συνέδριο. Μετά το συνέδριο και την εκλογή του νέου
Γραµµατέα, η σηµαία παραµένει ίδια κι απαράλλακτη σε καθη-
µερινή κοινή θέα σε κεντρικότατο σηµείο της Παροικιάς,
εκθέτοντας και το Γραµµατέα του κόµµατος, που είναι
µέλος της οργάνωσης
της Πάρου.

Η πολιτική απρα-
ξία στην οργάνωση
της Πάρου συνεχί-
ζεται και µετά το
συνέδριο.
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ΚΚάθε  μέρα  μαζί  σαςς!..  
Ο «Παριανός Τύπος» δηµιούργησε το δικό του
blog. Η τεχνολογία, µε την τεράστια ανάπτυξη
που έχει στις µέρες µας, δίνει τη δυνατότητα
της καθηµερινής επικοινωνίας για θέµατα που
αφορούν την Πάρο και την Αντίπαρο, αλλά και
τις Κυκλάδες γενικότερα.
Είναι blog που θα παρέχει ειδήσεις στους
αναγνώστες του και ταυτόχρονα θα τους δίνει
τη δυνατότητα της επικοινωνίας και της
έκφρασης γνώµης και σχολιασµού για τα
συµβαίνοντα στον τόπο µας.
Προτιµήσαµε την επωνυµία, αντί της
ανωνυµίας, και αυτό συνιστάµε και στους
αναγνώστες του blog.
Αν όµως κάποιος προτιµά να κρατήσει την
ανωνυµία του, εµείς θα το σεβαστούµε, αρκεί
το περιεχόµενο του κειµένου του να µην είναι
υβριστικό και ποινικά κολάσιµο.

«Παριανός Τύπος»

http://parianostypos.blogspot.com

Αυξηµένη ήταν η κίνηση
των επισκεπτών τις
ηµέρες του Πάσχα για την
Πάρο σε σχέση µε πέρυσι
αλλά και µε το 2006. Σε
αυτό συνέβαλαν δυο
κυρίως λόγοι. Πρώτον ότι
το Πάσχα ήταν τέλος
Απριλίου και δεύτερον ότι
υπήρχαν περισσότερα
δροµολόγια σε σχέση µε
πέρυσι, αλλά και µε το
2006.
Σύµφωνα µε στοιχεία του
Λιµεναρχείου Πάρου από την
Παρασκευή 18 Απριλίου µέχρι
και το Μεγάλο Σάββατο 26
Απριλίου είχαµε στο λιµάνι
της Παροικιάς 65 αφίξεις
πλοίων από τον Πειραιά, 10
κατά µέσο όρο την ηµέρα. Οι

φετινοί επισκέπτες έφθασαν
τους 20.000 και τα Ι.Χ. τα
3.200.
Πέρυσι το αντίστοιχο διάστη-
µα οι επισκέπτες ήταν 13.500
και τα Ι.Χ. 2.400. Το 2006 τα
αντίστοιχα νούµερα ήταν
17.500 επισκέπτες και 3.000
Ι.Χ.
Υπήρξε µια αύξηση 6.500 επι-
σκεπτών σε σχέση µε πέρυσι
και 2.500 επισκεπτών σε
σχέση µε το 2006.
Από τη ∆ευτέρα του Πάσχα
άρχισε η επιστροφή των επι-
σκεπτών που αναµένεται να
κορυφωθεί την Κυριακή του
Θωµά. Και αυτό γιατί αρκετοί
συνδύασαν το φετινό Πάσχα
µε την Πρωτοµαγιά. Όπως
µας πληροφόρησε ο

Λιµενάρχης Πάρου Ηλίας
Κουντροµιχάλης την ∆ευτέρα
του Πάσχα αναχώρησαν από
την Πάρο µε τα πλοία της
γραµµής για Πειραιά 5.000
περίπου επισκέπτες.
Ο κ. Κουντροµιχάλης µας
τόνισε ότι τόσο η άφιξη όσο
και η αναχώρηση των επισκε-
πτών έγινε χωρίς να δηµιουρ-
γηθεί κανένα πρόβληµα. Και
αυτό γιατί το Λιµεναρχείο
Πάρου είχε λάβει όλα τα απα-
ραίτητα µέτρα, ενώ όλο το
έµψυχο δυναµικό του βρι-
σκόταν σε ετοιµότητα.
Να υπενθυµίσουµε
ότι η πληρότητα των
ταχυπλόων και των πλοίων
της Blue Star Ferries
από τη Μεγάλη Τετάρτη
µέχρι και το
Μεγάλο Σάββατο από τον
Πειραιά για την Πάρο άγγιξε
το 100% ενώ στα συµβατικά
η πληρότητα δεν ξεπέρασε
το 50% µε 60%.

20.000  επιισκέπτες  στην  Πάρο  από  την
Παρασκευή  18  Απριιλίου  μέχριι  το  Μ.  Σάββατο

Ôï êáëýôåñï ÐÜó÷á ôùí
ôåëåõôáßùí ôñéþí ÷ñüíùí

ΕΕππιιττρροοππήή  θθαα  ππρροοττεείίννεειι
κκααττάάλλλληηλλοο  οοιικκόόππεεδδοο
γγιιαα  ττοο  ΚΚ..ΥΥ..  -  ΝΝοοσσοοκκοομμεείίοο
Με οµόφωνη απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, συγκροτήθηκε επιτροπή
προκειµένου να διερευνήσει και να
βρει τον κατάλληλο χώρο που θα προ-
τείνει η Πάρος για την κατασκευή
νέου Κ.Υ. - Νοσοκοµείου στον υφυ-
πουργό Υγείας κ. Γιώργο
Κωνσταντόπουλο.
Την επιτροπή αποτελούν ο ∆ήµαρχος
Χρήστος Βλαχογιάννης, η Έπαρχος
Γρηγορία Πρωτολάτη, η Πρόεδρος της
Κοινότητας Αντιπάρου Μανέτα -
Φαρούπου Βαρβάρα, ο επικεφαλής
της δηµοτικής µειοψηφίας Λουίζος
Κοντός, ο πρόεδρος του Κ.Υ. Γιώργος
Μπιζάς και η πρόεδρος του
Βελέντζειου Ιδρύµατος Νάνσυ
Κεσκινίδου.

45.000 ευρώ για επισκευή
της προβλήτας στη Νάουσα
Κατά την έκτακτη συνεδρίαση του Επαρχιακού Συµβουλίου στις 21 Απριλίου 2008, απο-
φασίστηκε οµόφωνα η έγκριση όρων δηµοπράτησης του έργου «Επισκευή Προβλήτας
Αλιευτικού Καταφυγίου Νάουσας», συνολικού προϋπολογισµού 45.000 ευρώ.
Το έργο υλοποιείται µε πόρους της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων στα πλαίσια
της αποκατάστασης των ζηµιών που προκλήθηκαν στον παλαιό προβλήτα του αλιευτικού
καταφυγίου από έντονα καιρικά φαινόµενα.
Η Έπαρχος Πάρου - Αντιπάρου Γρηγορία Πρωτολάτη σηµειώνει πως µε την υλοποίηση
του έργου αυτού, θα αποκατασταθεί η λειτουργία του αλιευτικού καταφυγίου και θα δια-
σφαλισθεί η εύρυθµη λειτουργία του.

Το SEAJET ξεκίνησε δροµολόγια
Το SEAJET 2 ξανάρχισε τα δροµολόγιά του από το Σάββατο 19 απριλίου 2008.
Το ταχύπλοο θα αναχωρεί καθηµερινά από το λιµάνι της Ραφήνας στις 07:40 το πρωί για
Τήνο - Μύκονο - Πάρο. Αναχώρηση στις 11:00 το πρωί από Πάρο για Μύκονο - Τήνο -
Ραφήνα.

ΕΕλλλληηννιικκήή  ΕΕττααιιρρεείίαα
ΠΠεερριιββάάλλλλοοννττοοςς
κκααιι  ΠΠοολλιιττιισσμμοούύ
Απέκτησε
εκπροσώπηση
και στην Πάρο
Η Τοπική Επιτροπή Πάρου
της Ελληνικής Εταιρείας
Περιβάλλοντος και πολιτι-
σµού ενηµερώνει για την
ίδρυση τοπικής Επιτροπής
στην Πάρο.
Οι βασικοί σκοποί της
Τοπικής Επιτροπής Πάρου
που ιδρύθηκε στις 8
Μαρτίου είναι οι εξής:
Η προστασία του φυσικού
και ανθρωπογενούς περι-
βάλλοντος της Πάρου,
καθώς και της ιδιαίτερης
φυσιογνωµίας της αρχιτε-
κτονικής της παράδοσης.
Η προστασία και η ανάδει-
ξη της ποικιλόµορφης
πολιτιστικής κληρονοµιάς
της Πάρου, καθώς και των
θρησκευτικών, αρχαιολογι-
κών και φυσικών µνηµεί-
ων.
Η καλλιέργεια και προώθη-
ση των ιδεών και των πρα-
κτικών της βιώσιµης ανά-
πτυξης.
- Η καλλιέργεια του πνεύ-
µατος της συµµετοχικότη-
τας και της εθελοντικής
προσφοράς σε δράσεις
σχετικές µε το περιβάλλον.
Μετά τις εκλογές που έγι-
ναν στις 8 Μαρτίου 2008
συνεστήθη η ακόλουθη
∆ιοικούσα Επιτροπή:
Πρόεδρος: Γιάννης
Κουζούµης
Αντιπρόεδρος: Άννα
Ασπροπούλου
Ταµίας: Νίκος
Μαλατέστας
Γενική Γραµµατέας:
Μαρκέλλα Λεγάκη
Μέλοι: Μένιος
Αποστολίδης, Πέτρος
Νικολαϊδης, Γιώργος
Πίττας.
Πρώτη άµεση ενέργεια,
λόγω επικαιρότητας, είναι
η υποβολή προτάσεων για
το Γενικό Πολεοδοµικό
στην Επιτροπή
Παρακολούθησης.

Η ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Πάρου θα φιλοξενήσει την
Κυριακή 11 Μαΐου στις 20:00 (στη γνωστή αυλή) το
συγγραφέα ∆ηµήτρη Βαρβαρήγο ο οποίος θα
παρουσιάσει το βιβλίο του µε τίτλο «ΥΠΑΤΙΑ»

Συντονιστική  Επιτροπή  Γονέων
ΚΚααλλοούύμμεε  ττοουυςς  ααρρμμόόδδιιοουυςς
νναα  δδώώσσοουυνν  λλύύσσηη
σσττοο  κκττιιρριιαακκόό  ππρρόόββλληημμαα
Σε δελτίο τύπου, που εξέδωσε η συντονιστική
επιτροπή των συλλόγων γονέων και κηδεµόνων
όλων των σχολείων της Πάρου, µετά τη συγκέ-
ντρωση που πραγµατοποίησε στις 13 Απριλίου
στη αίθουσα του Αρχίλοχου, αναφέρει τα εξής:
“Μετά τη συνάντηση – συζήτηση που οργανώ-
σαµε την Κυριακή 13 Απριλίου 2008 ως συντο-
νιστική επιτροπή των συλλόγων γονέων και
κηδεµόνων των σχολείων Α/θµιας και Β/θµιας
εκπαίδευσης Πάρου, καταλήξαµε στα εξής
συµπεράσµατα:
Α) Το κτιριακό πρόβληµα των σχολείων της
Πάρου είναι υπαρκτό, εκρηκτικό και κοινά απο-
δεκτό.
Β) Η τοπική αυτοδιοίκηση σε επίπεδο α΄ και β΄
βαθµού πραγµατικά δίνει σηµαντικά κονδύλια,
αλλά το µόνο που καταφέρνει τελικώς να κάνει,
είναι να συντηρεί την υπάρχουσα προβληµατι-
κή κατάσταση.
Γ) Από την παραπάνω συνάντηση εκείνο που
δεν ακούστηκε είναι πως θα φτάσουµε στη
λύση των προβληµάτων αυτών.
Εµείς ως σύλλογοι γονέων και κηδεµόνων της
Πάρου, θα συνεχίσουµε τις προσπάθειές µας
για την επίλυση των κτιριακών προβληµάτων
και παρακαλούµε όλους τους εµπλεκόµενους
φορείς να επεξεργαστούν καλύτερα και όσο το
δυνατόν γρηγορότερα τις πιθανές λύσεις που
µπορεί να υπάρχουν. Εκφράζουµε την αγωνία
µας και δηλώνουµε συµπαραστάτες και αρωγοί
σε κάθε αρµόδιο φορέα µε µοναδικό σκοπό την
καλύτερη ποιότητα εκπαίδευσης στο νησί µας.

Εκ µέρους των ∆.Σ. όλων
των σχολείων της Πάρου

Η συντονιστική επιτροπή”.
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ΓΓιιαα  ττοονν  ΑΑΜΜΕΕΣΣ  ΝΝηηρρέέαα
ΕΕππιισσττοολλήή  σσυυμμππααρράάσστταασσηηςς
ππρροοςς  ττηηνν  ΕΕιισσααγγγγεελλίίαα  ααππόό
σσυυλλλλόόγγοουυςς  κκααιι  φφοορρεείίςς
Την ηµέρα της σύλληψης του προέδρου του
ΑΜΕΣ Νηρέα Νάουσας κ. Κασαπίδη αλλά
και των δυο τεχνικών συντάχθηκε και εστά-
λη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου επι-
στολή συµπαράστασης που υπογράφουν
σύλλογοι και φορείς του νησιού. Το περιε-
χόµενο της επιστολής έχει ως εξής:

«Προς την κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου.
Με έκπληξη πληροφορηθήκαµε τη σύλληψη του
φιλόλογου καθηγητή, προέδρου του πολιτιστικού
συλλόγου Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑ Αναστάσιου
Κασαπίδη, καθώς και των δυο τεχνικών, που εθε-
λοντικά και αφιλοκερδώς προσφέρθηκαν να συν-
δράµουν τις ενέργειες του συλλόγου.

Όπως είναι γνωστό το δηµοτικό αναψυκτήριο
στον Αι Γιάννη τον ∆έτη, του ∆.∆. Νάουσας, µε
οµόφωνη απόφαση του ∆ηµοτικού συµβουλίου
του ∆ήµου Πάρου παραχωρήθηκε, ως προς τη
χρήση, στον παραπάνω σύλλογο, µε στόχο την
προστασία του φυσικού κάλλους της περιοχής,
την διοργάνωση πολιτιστικών και αθλητικών
εκδηλώσεων και την κατάθεση µιας νέας πρότα-
σης εναλλακτικού τουρισµού για τον τόπο.
Ο κ. Κασαπίδης όπως και οι συλληφθέντες
τεχνικοί, µε βάση την παραπάνω απόφαση προ-
χώρησαν σε εργασίες αποκατάστασης της αφαιρε-
θείσας από τους τελευταίους ενοικιαστές πέργο-
λας για την οποία µάλιστα από 15ετίας υπάρχει
σχετική άδεια.
Σε ένα τόπο, που οι αρνητικές επιπτώσεις του
τουρισµού στη νεολαία µας σας είναι γνωστές, η
εντολή σύλληψης των προαναφερθέντων και η
παραποµπή τους σε αυτόφωρη διαδικασία, στέλ-
νει λανθασµένα µηνύµατα στην τοπική µας κοι-
νωνία.
Οι πολιτιστικοί φορείς της Πάρου είναι σοβαρά
προβληµατισµένοι και η απογοήτευση είναι διά-
χυτη σε ανθρώπους που επί δεκαετίες προσφέ-
ρουν στα πολιτιστικά δρώµενα της Πάρου.
Είναι προφανές, ότι, στα πλαίσια των αρµοδιοτή-
των που έχετε ζητάµε να αφεθούν ελεύθεροι οι
συλληφθέντες.

Με εκτίµηση
Οι πολιτιστικοί σύλλογοι της Πάρου
Πολιτιστικός Σύλλογος Αρχίλοχος

Σύλλογος Φίλων ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης
Σύλλογος Ξενοδόχων

Σύλλογος ΑΜΕΑΙ
Σύλλογος ΤΑΞΙ Πάρου

Σύλλογος Γυναικών Νάουσας
Σύλλογος Ναουσαίων της Αθήνας
Χορευτικός Όµιλος Νάουσας Πάρου

Χορευτικό Συγκρότηµα Νάουσας Πάρου
Ελληνική Οµάδα ∆ιάσωσης

Παράρτηµα Κυκλάδων
Πολιτιστικός Σύλλογος Προδρόµου

«ο Σκόπας»
Σύλλογος Φίλων του ∆ρυού

Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος
και Πολιτισµού, Τοπική Επιτροπή Πάρου

www.skopasvillage.gr
ΠΑΡΟΣ ΑΓ.ΑΡΣΕΝΙΟΣ παραδοσιακες λιθόκτιστες
κατοικιες , εκπληκτικη θεα  λιµανι, αντιπαρο,
ηλιοβασιλεµα, δεντροφυτεµενος κήπος 1000τ.µ.,
πετρινοι νεροχυτες BBQ, ξυλοφουρνος, τζάκι,
κεντρικη θερµανση, aircondition (90-156τ.µ.)
µεγάλες βεράντες, συναγερµός 6977335656,
6945157128.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ: α) ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΑ ΓΡΑ-
ΦΕΙΑ ΟΡΟΦΟΥ β) ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛ-
ΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 200 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΙ 150
Τ.Μ. ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΗ ΑΥΛΗ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ
ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΠΛΗΣΙΟΝ ∆ΕΗ-ΕΦΟΡΙΑΣ 35-45
Τ.Μ. ΤΗΛ. 6877335656.

Ο ∆ήµος Πάρου µε ∆ελτίο Τύπου
που εξέδωσε στις 23 Απριλίου
υπενθυµίζει την απόφαση
(135/2008) που έλαβε το ∆.Σ.
του ∆ήµου στις 31 Μαρτίου 2008
και αφορά τη βελτίωση της εικό-
νας των καταστηµάτων στην
παραλιακή ζώνη της Παροικίας
Πάρου. Το ∆.Σ. είχε αποφασίσει
κατά πλειοψηφία τα εξής:
“Τη χάραξη πεζοδροµίου επί των
πλακόστρωτων πεζοδροµίων της
παραλίας υποχρεωτικής χρήσης
πεζών.
Την οµοιοµορφία στις ταµπέλες
όπως ορίζεται από την ισχύουσα
νοµοθεσία ξηλώνοντας οποιοδή-
ποτε διαφηµιστικό και φωτεινές
πινακίδες.
Οι οµπρέλες να είναι στρογγυλές
ή τετράγωνες χρώµατος εκρού και

καθορισµένου µεγέθους και
χωρίς διαφηµίσεις.
Να συσταθεί τεχνική επιτροπή
αποτελούµενη από τους Ιωάννη
Κουζούµη, Άννα Κάγκανη, Κώστα
Μπιζά, ένα υπάλληλο της
∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών και
Οικονοµικών Υπηρεσιών, ένα
υπάλληλο της ∆ηµοτικής
Αστυνοµίας του ∆ήµου, έναν
µηχανικό της  Τεχνικής
Υπηρεσίας του ∆ήµου και τον κ.
Μένιο Αποστολίδη.
Οι ανωτέρω αποφάσεις εφαρµό-
ζονται άµεσα.
Παράλληλα θα εξετασθεί παλαιό-
τερη µελέτη του κ. Θ. Καταπόδη
εάν µπορεί να εφαρµοσθεί και σε
δεύτερη φάση να εκπονηθεί µελέ-
τη από ντόπιους µηχανικούς µε
καταληκτική ηµεροµηνία υποβο-

λής προτάσεων το τέλος
Οκτωβρίου του 2008”.

“Το ∆ελτίου Τύπου”, τονίζει ο
∆ήµος, “εκδίδεται σύµφωνα µε
την αναφερθείσα απόφαση ώστε
να ειδοποιηθούν όλοι οι ενδιαφε-
ρόµενοι να µην προβούν σε νέες
κατασκευές εν όψει της µελέτης.
Επειδή η εικόνα όχι µόνο της
παραλιακής ζώνης της Παροικιάς
αλλά και των ανάλογων ζωνών
ολόκληρης της Πάρου προκαλεί
αρνητικά τον µόνιµο κάτοικο και
τον επισκέπτη του νησιού ο
∆ήµος θα εφαρµόσει µε αυστηρό-
τητα όσα εκ των νόµων ορίζονται
σεβόµενος την απόφαση του ∆.Σ.
που διασφαλίζει το συµφέρον του
νησιού και των επιχειρήσεών
του”.

Ο  ∆ήμοςς  υππενθυμίζει  και  ππροειδοπποιεί  για  την  εικόνα
των  καταστημάτων  στην  ππαραλία  τηςς  Παροικιάςς

Γραπτή ερώτηση προς τον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου του ∆ήµου Πάρου απηύθυνε ο δηµοτι-
κός Σύµβουλος της µειοψηφίας Μάρκος Κωβαίος
σχετικά µε τη λειτουργία των νέων σφαγείων. Το
περιεχόµενο της ερώτησης, που κατατέθηκε πριν
από τη Μεγάλη Εβδοµάδα, συζητήθηκε στο τελευ-
ταίο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.

Το ερώτηµα
Προς τον κ. Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Κύριε Πρόεδρε,
Σε παλαιότερη ερώτησή µου σχετικά µε το θέµα
λειτουργίας του νέου σφαγείου, ο τέως ∆ήµαρχος κ.
Ραγκούσης µου είχε απαντήσει ότι το νέο σφαγείο
θα λειτουργήσει τον Ιανουάριο του 2008.
Εν όψει των ηµερών του Πάσχα το νέο σφαγείο θα
έπρεπε ήδη να λειτουργεί και να εξυπηρετεί τις
ανάγκες καθώς είναι γνωστό ότι αυτή την περίοδο
όπως και την καλοκαιρινή, οι ανάγκες σε σφάγια
είναι µεγάλες.
Η λειτουργία του νέου σφαγείου θα έδινε πραγµατι-
κή διέξοδο στο πρόβληµα των κτηνοτρόφων και των
κρεοπωλών οι οποίοι µε απαρχαιωµένες µεθόδους
και ανθυγιεινές συνθήκες προσπαθούν να καλύ-
ψουν τις ανάγκες τους.
Θα έδινε επίσης την δυνατότητα εξαγωγής κρεάτων,
που τώρα είναι απαγο-
ρευτικό, µε αποτέλεσµα
οι παραγωγοί να έχουν
οικονοµική ζηµία και το
νησί µας να χάνει από
την προώθηση ντόπιων
προϊόντων στην ελληνική
αγορά.
Η καθυστέρηση της λει-
τουργίας του σύγχρονου
σφαγείου δηµιουργεί

µεγάλο πρόβληµα στην ανανέωση του ζωικού κεφα-
λαίου, ενώ προσθέτει άλλο ένα στο ήδη υπάρχον
που είναι η µείωση των νέων αγροτών στο νησί.
Σηµειωτέον επίσης ότι το υπάρχον σφαγείο βρίσκε-
ται εντός του οικισµού στην Παροικιά και είναι
εστία µόλυνσης από πλευράς υγιεινής.
Σύµφωνα µε όλα τα παραπάνω θα ήθελα παρακαλώ
να ενηµερωθούν οι συµπατριώτες για την ακριβή
ηµεροµηνία λειτουργίας του νέου σφαγείου.

Ευχαριστώ
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος της Ε∆ΚΠ

Μάρκος Κωβαίος

Η απάντηση
Ο ∆ήµαρχος Πάρου Χρήστος Βλαχογιάννης απα-
ντώντας στο ερώτηµα του κ. Κωβαίου τόνισε τα εξής:
«Πρόσφατα έγινε, παρουσία κτηνιάτρων, δοκιµαστι-
κή σφαγή στα νέα σφαγεία. Για καλύτερη λειτουρ-
γία του νέου σφαγείου αποφασίσαµε να έρθει τις
επόµενες ηµέρες στην Πάρο από τη Θεσσαλονίκη ο
υπεύθυνος των µηχανηµάτων του σφαγείου και να
γίνει και πάλι παρουσία του νέα δοκιµαστική
σφαγή. Αµέσως µετά θα κατατεθεί ο φάκελος στη
Νοµαρχία για να εκδοθεί άδεια λειτουργίας. Τα νέα
σφαγεία θα πληρούν όλους τους κανόνες λειτουρ-
γίας. Θα υπάρχει και βεβαίωση κτηνιάτρων πράγµα

που σηµαίνει ότι τα σφά-
για θα διαθέτουν όλες τις
προδιαγραφές. Στην
πορεία, και αφού κατα-
τεθεί ο φάκελος για την
άδεια, θα δούµε µε
ποιους όρους θα λει-
τουργήσουν. Αν θα λει-
τουργήσουν µε ευθύνη
του ∆ήµου ή θα δοθούν
σε ιδιώτη».

Ερώτηση  Μάρκου  Κωβαίου  καιι  απάντηση  ∆ημάρχου…

Ãéá ôç ëåéôïõñãßá
ôùí íÝùí óöáãåßùí

Το γραφείο Ι.Ε.Κ. Νάξου - Παράρτηµα
Πάρου, ανακοινώνει ότι όσοι ενδιαφέρονται
να φοιτήσουν στιο Ι.Ε.Κ. Πάρου το προσεχές
εξάµηνο (Σεπτέµβριος 2008) να εκδηλώσουν
ενδιαφέρον πρωινές ώρες στο 5ο Γραφείο
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (τηλ. 22840
24419 και 22840 28309) ή απογευµατινές
ώρες στο Γυµνάσιο Πάρου στο χώρο της
Βιβλιοθήκης.

Από την
δοκιµαστική
λειτουργία
των νέων
σφαγείων
Πάρου στις
26/10/2007
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Από τη στιγµή που οµόφωνα το
∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Πάρου
ψήφισε την παραχώρηση του Αγίου
Ιωάννη στον ΑΜΕΣ ΝΗΡΕΑΣ, το ∆.Σ.
του Συλλόγου και τα µέλη του κινητο-
ποιήθηκαν, προκειµένου ο χώρος του
αναψυκτηρίου να αποκατασταθεί,
ώστε να λειτουργήσει, καθώς η τουρι-
στική περίοδος έχει ήδη ξεκινήσει.
Το αναψυκτήριο στερείται βασικών
υποδοµών. Οι εσωτερικοί χώροι είναι
ασοβάτιστοι, έχουν καταστραφεί τα
δίκτυα ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύµατος
και ζηµιές υπάρχουν στο δίκτυο απο-
χέτευσης. 
Η ξύλινη πέργκολα που κάλυπτε το
χώρο γύρω από το αναψυκτήριο έχει
αφαιρεθεί. Σε σχετικά καλή κατάστα-
ση είναι ο χώρος στις τουαλέτες. Όπως
πληροφορηθήκαµε από την εταιρεία
Πετρογκάζ, επιβεβληµένο είναι να
αποσυρθεί η υπόγεια δεξαµενή γκαζι-
ού που υπάρχει στο χώρο.
Από συναίσθηση ευθύνης απέναντι
στους επαγγελµατικούς φορείς εντεί-
ναµε τις προσπάθειές µας, ώστε ο
χώρος να λειτουργήσει το συντοµότερο
δυνατό.
Ξεκινήσαµε επαφές µε ειδικούς επαγ-
γελµατίες, οι οποίοι στη συντριπτική
τους πλειοψηφία και παρά το φόρτο
εργασίας, λόγω εποχής, δέχθηκαν να
συνδράµουν την προσπάθεια του
Συλλόγου και αρκετοί από αυτούς
µάλιστα και αφιλοκερδώς. Για κάθε
κίνηση και απόφαση το ∆.Σ. ενηµέρω-
νε τα µέλη του Συλλόγου και µέχρι
σήµερα έχουν γίνει αρκετά διευρυµέ-
να διοικητικά συµβούλια, συχνά µε
την παρουσία τοπικών φορέων.
Θεωρήσαµε, πως το θέµα της σκίασης
του αύλειου χώρου απαιτεί ιδιαίτερη
προσοχή, γιατί αποτελεί τη µεγαλύτερη
παρέµβαση στο χώρο και χρειάζεται το
µεγαλύτερο χρόνο για την υλοποίησή
του. Απευθυνθήκαµε στον αρχιτέκτονα
Κώστα Γουζέλη, ο οποίος είχε κάνει
και το αρχιτεκτονικό σχέδιο του κτιρί-
ου και τη διαµόρφωση της αυλής και

του θεάτρου, στον αρχιτέκτονα
Μανώλη Ισιγώνη και στη διακοσµήτρια
Σπυριδούλα Καβάλη. Τους ζητήσαµε
να δηµιουργηθούν ζώνες σκίασης,
επίσης να εξασφαλίζεται η ασφάλεια
των επισκεπτών και κυρίως να µην
επιβαρυνθεί το φυσικό περιβάλλον.
Και οι τρεις κατέληξαν στην κοινή
πρόταση, πως θα έπρεπε οι πέργκολες
να στηριχθούν σε τσιµεντένιες κολώνες
(35Χ35 cm), σοβατισµένες µε τσιµεντο-
κονία στο χρώµα της άµµου, πάνω
στις οποίες να δηµιουργηθούν ζώνες
διαφορετικής σκίασης χρησιµοποιώ-
ντας ξύλα, καλαµωτές και πανί. Και οι
τρεις υποστήριξαν πως η περίπτωση
της ξυλοκατασκευής θα απαιτούσε
πολύ περισσότερες κολώνες, αποτέλε-
σµα αµφίβολης αισθητικής και όχι ιδι-
αίτερα ασφαλές. Η εκτίµησή τους ήταν
πως για την κατασκευή της πέργκολας
δεν χρειαζόταν άδεια γιατί επρόκειτο
α) για πέργκολα που θα αντικαθιστού-
σε την πέργκολα που υπήρχε στα αρχι-
κά σχέδια και παράνοµα αφαιρέθηκε
και β) επειδή η πέργκολα που πρότει-
ναν ήταν πολύ µικρότερη από αυτήν
που προϋπήρχε.
Τη ∆ευτέρα 14 Απριλίου το ∆.Σ. του
Συλλόγου συνεδρίασε και αποφάσισε
οµόφωνα να υιοθετήσει τις προτάσεις
των αρχιτεκτόνων.
Την Παρασκευή 18 Απριλίου ξεκίνη-
σαν οι εργασίες, ανοίχθηκαν λάκκοι
στερέωσης και καλουπώθηκαν οι
κολώνες. Οι εργασίες σταµάτησαν
µετά από την ενηµέρωση που είχαµε
από το Α.Τ. Πάρου, ότι υπήρχε επώνυ-
µη καταγγελία για παράνοµες οικοδο-
µικές εργασίες στο χώρο. Το Σάββατο

19 Απριλίου το µεσηµέρι, µετά από
ενηµέρωση και συνεννόηση µε το
∆ήµαρχο Πάρου, αποφασίσαµε να
κλείσουµε τις βάσεις που είχαν ανοι-
χθεί µε µπετά, καθώς ήταν ιδιαίτερα
επικίνδυνο να παραµείνουν ανοιχτές
και πολύ πιθανό το ενδεχόµενο ατυχή-
µατος. Η κατασκευή των µπετοκολώ-
νων θα γινόταν, αφού διευκρινιζόταν
οριστικά, αν χρειαζόταν ή όχι σχετική
άδεια. 
Αφού οι εργασίες αυτές είχαν ολοκλη-
ρωθεί, περιπολικό της Αστυνοµίας
Νάουσας ήρθε στο χώρο και συνέλαβε
τον εργολάβο και τον οδηγό µε την
κατηγορία «παράβαση των διατάξεων
του ΓΟΚ». Ο πρόεδρος του Συλλόγου
και µέλη του ∆.Σ. παρουσιάστηκαν
αµέσως και αυτοβούλως στην
Αστυνοµία της Νάουσας, όπου τους
ανακοινώθηκε ότι θα κινηθούν διαδι-
κασίες αυτοφώρου για τους δυο συλ-
ληφθέντες και τον πρόεδρο του
Συλλόγου.
Σε καµιά περίπτωση ο Σύλλογος δεν
κινήθηκε παράνοµα ούτε µυστικά.
Ακολούθησε τις υποδείξεις εξαιρετικών
και πολύ έµπειρων επαγγελµατιών και
έχοντας τη σύµφωνη γνώµη του ∆ήµου
προχώρησε στις παραπάνω ενέργειες.
Η σύλληψη του προέδρου του Νηρέα
και των δυο εργαζοµένων στο χώρο,
που εθελοντικά προσέφεραν τις εργα-
σίες τους, η κράτηση τους και η µετα-
γωγή τους στη Σύρο σύµφωνα µε την
αυτόφωρο διαδικασία, ως κοινοί
εγκληµατίες, εγείρει πολλά ερωτηµατι-
κά τόσο στο σύλλογο όσο και στους
κατοίκους της Πάρου.
Στην Πάρο των εκατοµµυρίων και των

πολλών συµφερόντων, των αυθαιρέτων
και των καταπατήσεων, ένας σύλλογος
µε µεγάλη ιστορία προσπαθεί να προ-
στατεύσει τον τόπο του, να τον αναδεί-
ξει καλλιεργώντας τη συλλογική συνεί-
δηση και τον εθελοντισµό. Γι’ αυτούς
τους λόγους διώκεται, συλλαµβάνεται
και δικάζεται. Όσοι υποστήριξαν, πως
πίσω από το ΝΗΡΕΑ κρύβονται άλλα
συµφέροντα, πολύ γρήγορα διαψεύ-
στηκαν.
Για κανέναν ιδιώτη ο κρατικός µηχα-
νισµός δεν κινήθηκε τόσο γρήγορα,
άµεσα και αποτελεσµατικά.
Ελπίζουµε, πως, από δω και πέρα,
αυτό θα είναι το µέτρο για όλες τις
ανάλογες περιπτώσεις.
Οφείλουµε να ευχαριστήσουµε τον κ.
Βασίλη Τριπολιτσιώτη τον κ. Πέτρο
Πούλιο και τον κ. Τριβυζά Μανώλη
και να τους ζητήσουµε συγγνώµη, στο
βαθµό που µας αναλογεί, για την
ταλαιπωρία στην οποία υποβλήθηκαν.
Ευχαριστούµε τους συλλόγους του
νησιού, που εξέφρασαν γραπτώς και
άµεσα στην Εισαγγελία τη συµπαρά-
στασή τους.
Οφείλουµε να ευχαριστήσουµε τον
δικηγόρο κ. Κώστα Φιφλή, που από
την αρχή µέχρι τέλους πρόσφερε αφι-
λοκερδώς τις υπηρεσίες του στο
Σύλλογο.
Επίσης τις αρχές του τόπου και όλους
τους ανώνυµους και επώνυµους
Παριανούς ή µη που έσπευσαν να µας
συµπαρασταθούν στην περιπέτειά µας
αυτή.
∆ηλώνουµε σε όλους τους ενδιαφερό-
µενους τη θέλησή µας και την απόφα-
σή µας να συνεχίσουµε µέσα στα όρια
της πιο αυστηρής νοµιµότητας, όσος
χρόνος κι αν απαιτηθεί. Η ευθύνη για
την όποια καθυστέρηση δεν θα βαραί-
νει εµάς, αλλά όλοι πρέπει να κατα-
νοήσουν ότι απαιτείται εύλογος χρόνος
για την ολοκλήρωση όλων των διαδι-
κασιών.

Το ∆.Σ. του Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ

Αθλητικός Μορφωτικός Εκπολιτιστικός
Σύλλογος Α.Μ.Ε.Σ. Νηρέας

Έτος ιδρύσεως 1959 Νάουσα Πάρου
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Σάββατο, 19 Απριλίου, αστυνοµικά όργανα, έπειτα
από καταγγελία που έγινε, συνέλαβαν τον πρόεδρο του
ΑΜΕΣ Νηρέα, καθηγητή Τάσο Κασαπίδη και δυο τεχνι-
κούς κατά τη διάρκεια οικοδοµικών εργασιών, στην
περιοχή του Αγίου Ιωάννου ∆έτη στη Νάουσα.
Οι εν λόγω, µετά την παραχώρηση της χρήσης, µε οµό-
φωνη απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, της περιο-
χής που τα προηγούµενα χρόνια λειτουργούσε η επι-
χείρηση «Μοναστήρι club», ξεκίνησαν οικοδοµικές
εργασίες τοποθέτησης πέργκολας σε αντικατάστασης
άλλης, η οποία είχε τοποθετηθεί µε νόµιµη άδεια, σύµ-
φωνα µε τους ισχυρισµούς εκπροσώπου του Νηρέα.
Οι συλληφθέντες κρατήθηκαν το βράδυ του Σαββάτου
στο αστυνοµικό τµήµα και την Κυριακή 20/4/2008
οδηγήθηκαν µε συνοδεία στη Σύρο. Μετά την ολοκλή-
ρωση της αυτόφωρης διαδικασίας οι συλληφθέντες αφέ-
θηκαν ελεύθεροι.
Ορίστηκε δικάσιµος ενώπιον του µονοµελούς πληµµε-
λειοδικείου στις 7 Ιουλίου 2008.Στους συλληφθέντες
συµπαραστάθηκαν µε διάφορους τρόπους, ο ∆ήµαρχος
Χρήστος Βλαχογιάννης, η Έπαρχος Γρηγορία
Πρωτολάτη, ο επικεφαλής της δηµοτικής µειοψηφίας
Λουίζος Κοντός, οι Αντιδήµαρχοι Άννα Κάγκανη και
Στέφανος Γαβαλάς, ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, ο Πρόεδρος
της ∆ηµ. Τ.Ο. της Νέας ∆ηµοκρατίας Χαράλαµπος
Μαλινδρέτος, εκπρόσωποι του ΣΥ.ΡΙΖ.Α., ο πρώην πρό-
εδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κώστας Ροκονίδας,
εκπρόσωποι συλλόγων και µεγάλος αριθµός κατοίκων
της Νάουσας.

ΓΓιιαα  οοιικκοοδδοομμιικκέέςς  εερργγαασσίίεεςς  ττοοπποοθθέέττηησσηηςς  ππέέρργγκκοολλααςς  σσττοο  ααννααψψυυκκττήήρριιοο  σσττηηνν  ππεερριιοοχχήή  ττοουυ  ΑΑγγίίοουυ  ΙΙωωάάννννοουυ  ∆∆έέττηη……

Οι εργασίες στο αναψυκτήριο του Αγίου Ιωάννη ∆έτη σταµάτησαν έπειτα από καταγγελία
που έγινε και την επέµβαση ασττυνοµικών οργάνων

ÓõëëÞøåéò êáé áõôüöùñï!
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Η Αργυρώ Φίλη-
Πετροπούλου, διανύει
τη δεύτερη θητεία της
από τη θέση του αντι-
προέδρου του ΗΑΤΤΑ,
του Συνδέσµου των εν
Ελλάδι Τουριστικών και
Ταξιδιωτικών Γραφείων.
Σύζυγος του ∆ηµήτρη
Πετρόπουλου, µέλους
του Συµβουλίου
Ακτοπλοϊκών
Συγκοινωνιών, είναι µια
από τις φωνές των
Κυκλάδων και της
Πάρου στο Σύνδεσµο.
Αφορµή για την επικοι-
νωνία µε την κ. Φίλη-
Πετροπούλου στάθηκε η
διοργάνωση ενός σηµα-
ντικού Συνεδρίου για
την Κρουαζιέρα στη
χώρα µας. Ενός
Συνεδρίου που διοργα-
νώνει ο ΗΑΤΤΑ από 24
έως 28 Ιουνίου στην
Αθήνα και η επίσκεψη
στην Πάρο αλλά και στη
Σύρο, µια µέρα πριν
από την έναρξη του
Συνεδρίου, 60 υψηλό-
βαθµων στελεχών από

τις κυριότερες εταιρείες
της διεθνούς κρουαζιέ-
ρας.

Κυρία Φίλη-
Πετροπούλου ποια
είναι η σηµασία του
Συνεδρίου και που
στοχεύει;
«Το Συνέδριο αυτό δεν
θα έχει απλά την πλη-
ροφοριακή µορφή ή την
έκθεση αντιλήψεων και
απόψεων σε σχέση µε τα
προβλήµατα που πιθα-
νώς έχει η κρουαζιέρα
στους προορισµούς της
Ελλάδας. Θα έχει και
αγοραστική σηµασία.
Μετά τις εργασίες του
συνεδρίου θα πραγµατο-
ποιηθεί ένα work shop
που θα συµµετέχουν
∆ήµοι, Κοινότητες
Νοµαρχίες, κόσµος από
τον επιχειρηµατικό
τοµέα, ώστε να γίνει µια
επιλογή νέων προορι-
σµών και να δηµιουργη-
θεί µια νέα πραγµατικό-
τητα, ούτως ώστε να
υπάρξουν νέοι προορι-

σµοί, ώστε οι ήδη κορε-
σµένοι προορισµοί να
απαλλαγούν από την
ιδιαίτερη φόρτιση που
έχουν».

Ποιοι µετέχουν
σε αυτό;
«Στο Συνέδριο αυτό
µετέχουν οι µεγαλύτερες
εταιρίες που δραστηριο-
ποιούνται στο χώρο της
κρουαζιέρας. Οµιλητές
θα είναι άνθρωποι οι
οποίοι δυο χρόνια πριν
και δυο χρόνια µετά
βγάζουν τα δροµολόγια
για τα προγράµµατα της
κρουαζιέρας που θα
τρέξουν παγκοσµίως.
Ήδη έχουν εκφράσει τις
ανησυχίες τους για να
βρουν νέους προορι-
σµούς. Όσο αφορά το
χώρο που µας ενδιαφέ-
ρει -και είναι αυτός των
Κυκλάδων- η Πάρος
είναι σίγουρα ένας προ-
ορισµός που σίγουρα
έχουν εκδηλώσει ενδια-
φέρον µέσω των πρακτό-
ρων τους. Έχουν σταλεί

προγράµµατα και προ-
τάσεις και κάτι πολύ πιο
ολοκληρωµένο θα πρέ-
πει να παρουσιαστεί
κατά τη διάρκεια του
Συνεδρίου».

Θα επισκεφθούν υψη-
λόβαθµα στελέχη που
θα πάρουν µέρος στο
Συνέδριο κάποια
νησιά των Κυκλάδων;
«Σαν ΗΑΤΤΑ µια µέρα
πριν από την έναρξη του
επισήµου συνεδρίου
φέρνουµε στο χώρο των
Κυκλάδων τα 60 υψηλό-
βαθµα στελέχη από τις
κυριότερες εταιρίες της
διεθνούς κρουαζιέρας
κάτι που είναι πάρα
πολύ σηµαντικό. Θα
επισκεφθούν τη Σύρο
και σε µια συνεργασία
µε το Επιµελητήριο
Κυκλάδων θα παρουσια-
στούν όλα τα
Κυκλαδονήσια και οι
µικρές ή µεγάλες δυνα-
τότητες που έχουν. Το
πόσο απέχουν στο να
µπορούν να δεχθούν
ένα µεγάλο κρουαζερό-
πλοιο και στο ποια είναι
αυτά τα πράγµατα που
θα µπορούσαν να γίνουν
ούτως ώστε να δηµιουρ-
γηθούν οι υποδοµές και
να γίνουν σηµεία προ-
σέλκυσης κρουαζιέρας.
Υπάρχει δε και το ενδε-
χόµενο να επισκεφθούν
και το δικό µας νησί την
Πάρο σαν µια δεύτερη
επιλογή µετά την όποια
παρουσίαση που πρό-
κειται να γίνει στη Σύρο
όπου θα επισκεφθούν
και την
Ναυπηγοεπισκευαστική
ζώνη του Νεωρίου. Είναι

κάτι που επίσης τους
ενδιαφέρει και είναι ένα
πλεονέκτηµα για µας».

Πόσο δυνατά παίζει η
Πάρος σε ένα ενδεχό-
µενο µελλοντικό προ-
ορισµό κρουαζιέρας;
«Σαντορίνη και Μύκονος
είναι ήδη προορισµοί
κρουαζιέρας στις
Κυκλάδες αλλά αντιµε-
τωπίζουν κάποια προ-
βλήµατα αφού οι προ-
σεγγίσεις είναι πάρα
πολύ συχνές, από µεγά-
λα πλοία, τις ίδιες µέρες
και µε κοντινές ώρες.
Τα τουριστικά λεωφο-

ρεία δεν επαρκούν, γίνε-
ται συνωστισµός στους
χώρους αρχαιολογικού
ενδιαφέροντος και οι
ξεναγοί επίσης δεν
επαρκούν. Οι επισκέ-
ψεις γίνονται σε πολύ
πιο σύντοµο χρόνο από
αυτόν που θα έπρεπε,
ώστε να φεύγουν ευχα-
ριστηµένοι οι επισκέ-
πτες. Με τις υπάρχου-
σες συνθήκες δεν µπο-
ρούν να δεχθούν άλλο
κόσµο οι συγκεκριµένοι
προορισµοί.
Το αντικείµενο που
ενδιαφέρει πάρα πολύ
τους προγραµµατιστές

ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟ
Το Γρι-Γρι “Μαρία”

ΤΣΑΝΤΑΝΗΣ
ΦΡ. ΑΡΣΕΝΙΟΣ

Η  Αργυρώ  ΦΦίλη  -  Πετροππούλου  αντιππρόεδροςς  του  ΗΑΤΤΑ  μιλάει  στον  «Π.Τ.»:

«Ç ìåãÜëç åõêáéñßá ãéá 
«Πολλέςς  οι  ππιθανότητεςς  το  νησί  μαςς  να  γίνει  ππροορισμόςς  κρουαζιερόππλοιων»
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µιας κρουαζιέρας είναι
οι τοπικές εκδροµές και
οι τοπικές εκδηλώσεις
που θα µπορεί να γίνο-
νται κατά τη διάρκεια
της προσέγγισης ενός
κρουαζερόπλοιου σε ένα
τόπο. Αυτό είναι ένα
µεγάλο κοµµάτι εσόδων
γι’ αυτούς και τους
ενδιαφέρει πολύ. Το τι
µπορεί να κάνει κανείς
στο δικό µας νησί, την
Πάρο, δεν είναι καθό-
λου λίγο. Μπορώ να πω
ότι είναι ανταγωνιστικό
µε βάσει τα προϊόντα
που προσφέρονται ήδη
στα άλλα νησιά, τη
Σαντορίνη και τη
Μύκονο. Έχουν στηθεί
από επιχειρηµατίες
πάρα πολλά προγράµ-
µατα τα οποία έχουν
αξιολογηθεί ως πολύ
ενδιαφέροντα από πολύ
µεγάλες εταιρείες. Η
όποια παρουσίαση των
προγραµµάτων αυτών
στο συγκεκριµένο συνέ-
δριο θα ενισχύσει κατά
πολύ τις θέσεις µας
πάνω σε αυτό».

Έχουµε τις κατάλλη-
λες λιµενικές υποδο-
µές για να υποδε-
χθούµε µεγάλα κροα-
ζερόπλοια;
«Τα νησιά των Κυκλάδων
στερούνται επαρκών
λιµενικών υποδοµών.
Εξαίρεση αποτελούν η
Σαντορίνη και η
Μύκονος που τα τελευ-
ταία χρόνια έχουν δου-
λέψει πάνω στον τοµέα
αυτό, αφού έχουν ενερ-
γή την κρουαζιέρα και
έχουν προχωρήσει σε
βελτιώσεις των λιµενι-
κών τους υποδοµών.
Εµείς έχουµε το µεγάλο
αβαντάζ των δυο χρό-
νων. Επειδή προγραµ-
µατίζονται οι κρουαζιέ-
ρες δυο χρόνια πριν για
δυο χρόνια µετά, έχου-
µε ένα βάθος χρόνου
για να γίνουν κάποια
πράγµατα και να βελ-
τιωθούν οι λιµενικές
µας υποδοµές. Στο
όποιο work shop θα
πρέπει να παρουσια-
στούν οι προθέσεις για
το τι µπορεί να υλοποι-
ηθεί από τώρα µέχρι το
2010 ώστε να εκτιµηθεί
το τι είδους πλοίο µπο-
ρεί να προσεγγίσει το
δικό µας νησί».

Πόσο ενήµεροι είναι
οι φορείς του νησιού

και πόσο καθοριστική
θα πρέπει να είναι η
συµβολή τους στο να
επιτύχουµε τους στό-
χους…
«Η ενηµέρωση προς
τους φορείς έχει ήδη
γίνει. Έχει ήδη ενηµε-
ρωθεί προσωπικά ο
δήµαρχος ο κ.
Βλαχογιάννης ο οποίος
είδε πάρα πολύ θετικά
το Συνέδριο αυτό. Το
θέµα θα πρέπει να
περάσει από έγκριση
∆ηµοτικού Συµβουλίου
έπειτα από εισήγηση της
τουριστικής επιτροπής
την οποία θεωρώ δεδο-
µένη. Στο παρελθόν ο
χώρος ο δικός µας,
αυτός των πρακτόρων,
ήταν αυτός που προέβα-
λε την οποιαδήποτε
δραστηριότητα στο εξω-
τερικό. Παίρνοντας ένα
βαλιτσάκι και µε δικά
τους έξοδα πήγαιναν για
να διαφηµίσουν τον
τόπο τους το γραφείο
τους. Σήµερα υπάρχει
ουσιαστική συµµετοχή
και των Νοµαρχιακών
Αυτοδιοικήσεων και των
∆ήµων στην προβολή
των τουριστικών προορι-
σµών. Σηµασία έχει
αυτό να γίνεται σε
συνεργασία µε εκείνους
που έχουν ήδη µια
εµπειρία και µπορούν
να αξιοποιήσουν τη
δυναµική τόσο της τοπι-
κής αυτοδιοίκησης γιατί
αυτή έχει πληροφορίες
για το κάθε τι που συµ-
βαίνει στον τόπο, όσο
και την εµπειρία των
πρακτόρων που τέλος
πάντων είναι η δουλειά
τους και έχουν επί
µακρόν εξειδικευθεί στο

πως µπορούν αυτά τα
πράγµατα να προβλη-
θούν µε το σωστό τρόπο
και στους αντίστοιχους
σωστούς ανθρώπους».

Τα ξένα ΜΜΕ θα
καλύψουν τις εργα-
σίες του Συνεδρίου;
«Στο συνέδριο αυτό θα
υπάρχει παρουσία
δηµοσιογράφων από όλο
τον κόσµο. Πολλά και
έγκυρα Μ.Μ.Ε. θα προ-
βάλλουν οποιονδήποτε
προορισµό έχει αξιόπι-
στη παρουσίαση. Μας
δίνεται µια µεγάλη
ευκαιρία, φέρνοντας
τους ανθρώπους αυτούς
στις Κυκλάδες και τα
Μ.Μ.Ε. που τους συνο-
δεύουν, να προβάλλου-
µε τα νησιά µας, ως
τουριστικούς προορι-
σµούς. Εµείς εδώ στην
Πάρο έχουµε ένα λόγο
παραπάνω, για µια αξιό-
λογη παρουσίαση, αφού
υπάρχει µεγάλη πιθανό-
τητα να βρεθούν οι
άνθρωποι αυτοί στο δικό
µας νησί».

Για δεύτερη συνεχόµε-
νη φορά αντιπρόεδρος
του ΗΑΤΤΑ. Μια φωνή
από τις Κυκλάδες από
την Περιφέρεια…

«Η εκπροσώπηση της
Περιφέρειας είναι πάρα
πολύ δυνατή αφού τα
εννέα από τα 15 µέλη
του ∆.Σ. προέρχονται
από αυτήν. Το γεγονός
αυτό δείχνει ότι η
Περιφέρεια αναζητά να
προβάλει τα νέα τουρι-
στικά προϊόντα προς τα
έξω και οι επιχειρηµα-
τίες δραστηριοποιούνται
ακόµα πιο έντονα, µέσα
από αυτή τη δυνατή
εκπροσώπηση της

ΠΑΡΟΣ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ τηλ.: 22840 24254, fax: 22840 24977

ΝΑΟΥΣΑ περιφερειακός Νάουσας - Μάρπησσας

τηλ.: 22840 28557, fax: 22840 24977

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ τηλ.: 22840 61196

ΣΚΕΦΤΕΣΤΕ ΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ…

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ… ΣΩΣΤΑ,

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ, ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΟ

ΤΡΟΠΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ

ΠΟΥ ΕΣΕΙΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Ενηµερωθείτε τώρα: 2284024142-2284024242

          

ôçí ÐÜñï»
         

“Το  συνέδριο  θα  απποτελέσει  μοναδική
ευκαιρία  για  τουςς  εκππροσώππουςς
των  Ελληνικών    ππροορισμών”
Το ενηµερωτικό δελτίο τύπου που εξέδωσε ο ΗΑΤΤΑ για τη διοργάνω-
ση του συνεδρίου µε θέµα την κρουαζιέρα έχει ως εξής:
«Ο Σύνδεσµος των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (ΗΑΤΤΑ)
ανακοινώνει την διοργάνωση στην Αθήνα (ξενοδοχείο Grand Bretagne) του
σηµαντικότερου συνεδρίου για την Κρουαζιέρα που έλαβε ποτέ χώρα στην
Ελλάδα, από 24 έως 28 Ιουνίου 2008. Το Συνέδριο συνδιοργανώνουν ο διεθνής
Οργανισµός  Seatrade -που ειδικεύεται στην διοργάνωση σε παγκόσµια κλίµα-
κα των µεγαλύτερων εκδηλώσεων ναυτιλίας, κρουαζιέρας και θαλάσσιου τουρι-
σµού- και ο ΗΑΤΤΑ.
Ο σκοπός αυτού του Συνεδρίου είναι να αναδείξει αφ’ ενός τους λιγότερο επι-
σκεπτόµενους ή και σχετικά άγνωστους θαλάσσιους προορισµούς της Ελλάδας,
και αφ’ ετέρου την χώρα µας ως διεθνή κόµβο της Μεσογειακής κρουαζιέρας.
Για τον σκοπό αυτό έχουν κληθεί να συµµετάσχουν ως οµιλητές υψηλόβαθµα
στελέχη από τις κυριότερες εταιρείες της διεθνούς κρουαζιέρας, που ειδικεύο-
νται στον σχεδιασµό δροµολογίων κρουαζιέρας και  στην αξιοποίηση προορι-
σµών.
Με τον τρόπο αυτό η Ελλάδα θα προβληθεί διεθνώς ως ένας ανανεωµένος προ-
ορισµός κρουαζιέρας, δίνοντας έναυσµα για την αξιοποίηση περισσοτέρων λιµα-
νιών και νησιών µας και την επέκταση της παρουσίας της προσοδοφόρου δρα-
στηριότητας της διεθνούς κρουαζιέρας ακόµη ευρύτερα στην Ελληνική περιφέ-
ρεια. Τέλος, το Συνέδριο αυτό θα αποτελέσει µοναδική ευκαιρία για τους εκπρο-
σώπους Ελληνικών προορισµών και τοπικών φορέων να µονοπωλήσουν την
προσοχή ολόκληρης της διεθνούς βιοµηχανίας της κρουαζιέρας, προσφέροντας
την δυνατότητα ανταλλαγής χρήσιµων απόψεων και χρηστικών πληροφοριών ως
µια αφετηρία για την σύναψη µελλοντικών σχέσεων µε τις εταιρείες κρουαζιέ-
ρας.
Κύριος χορηγός της διοργάνωσης είναι το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης -
ΕΟΤ.
Το Συνέδριο γίνεται µε την συνεργασία της CTM Hellas».
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Με ∆ελτίο Τύπου που εξέδωσε στις 21
Απριλίου η βουλευτής Κυκλάδων της
Νέας ∆ηµοκρατίας Άρια Μανούσου -
Μπινοπούλου αναφέρεται στις «Νέες
προοπτικές εξαγωγών για τα τοπικά
προϊόντα των Κυκλάδων στις ΗΠΑ».
Κατά τη διάρκεια οµιλίας της στα
εγκαίνια της 17ης έκθεσης Ερµής
που πραγµατοποιήθηκε στις ΗΠΑ
τόνισε µεταξύ άλλων: «Οι Κυκλάδες
προετοιµάζουν το δικό τους ρόλο στο
επιχειρηµατικό και οικονοµικό γίγνε-

σθαι όχι µόνο στο εσωτερικό της χώρας,
αλλά και στο εξωτερικό. Εργαζόµαστε
προκειµένου τα νησιά µας να ανδρώ-
σουν τον οικονοµικό τους ρόλο σε
όλους τους τοµείς σε παγκόσµια κλίµα-
κα. Η εποχή µας απαιτεί να επιδιώκου-
µε συστηµατικά τη διάκριση, την πρω-
τοπορία, την ποιότητα, σε ό,τι κι αν
κάνουµε. Είµαι σίγουρη ότι η προώθη-
ση, όχι µόνο του τουριστικού προϊόντος,
αλλά και των κυκλαδικών προϊόντων
θα συµβάλλει στην ανάδειξη των δυνά-

µεων της τοπικής αγοράς».
Η κ. Μπινοπούλου υπενθυµίζει στο
∆ελτίο Τύπου ότι η Ελληνική οµογέ-
νεια αριθµεί δυόµισι εκατοµµύρια
που ζουν και δραστηριοποιούνται στις
ΗΠΑ ενώ ευχαριστεί τον Πρόεδρο του
Επιµελητηρίου Κυκλάδων κ. Ιωάννη
Ρούσσο για τη συνεργασία και την
άµεση ανταπόκρισή του, στην επιστο-
λή της που του απέστειλε, να της υπο-
δείξει τα κυριότερα κυκλαδικά προϊό-
ντα που έχουν την δυνατότητα εξαγω-

γής.
Η κ. Μπινοπούλου κάλεσε το
Επιµελητήριο Κυκλάδων, τους εµπο-
ρικούς συλλόγους των Κυκλάδων και
τους επιχειρηµατίες που θέλουν να
προωθήσουν τα προϊόντα τους στις
ΗΠΑ, να συστρατευθούν ώστε να ανοί-
ξουν το δρόµο της συνεργασίας και
την εξάπλωση των αγορών, ενώ δήλω-
σε δε ότι είναι στη διάθεσή τους, ώστε
να τους φέρει σε επικοινωνία µε οµο-
γενείς επιχειρηµατίες των ΗΠΑ.

ΆΆρριιαα  ΜΜααννοούύσσοουυ  ––  ΜΜππιιννοοπποούύλλοουυ
«Νέες προοπτικές εξαγωγών για τα τοπικά προϊόντα των Κυκλάδων στις ΗΠΑ»

Ο αριστερός λόγος, εµπε-
ριέχοντας τα ιδεώδη που
αποτελούν τον γνώµονα
τού ακριβούς δικαίου που
καθορίζει τα όρια αρµο-
νίας για την περίοδο του
ανθρώπου από την γέννη-
ση του έως τον θάνατό
του, καθίσταται ο γοητευ-
τικότερος και επαρκέστε-
ρος λόγος, από το τέλος
ακόµη της µητριαρχικής
περιόδου.
Στην πατρίδα µας, τα χρό-
νια πριν το αµάρτηµα των
ελαχίστων «ηγετών» της αριστε-
ράς το 1989, οι εκφραστές του
αριστερού λόγου, λόγω του ότι
η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΖΩΗ τους και η
∆ΡΑΣΗ τους αρµονικά έδεναν
µε τον λόγο τους, απολάµβα-
ναν το θαυµασµό, το σεβασµό
και την αγάπη κεντρώων και
δεξιών βιοπαλαιστών. Αντίθετα,
για τους κυβερνήτες της δεξιάς,
τις εφηµερίδες τους, τους
ασφαλίτες τους, τους στρατιωτι-
κούς τους, οι εκφραστές αυτοί
του αριστερού λόγου, αποτε-
λούσαν, τα πιστάγκωνα δεµένα
και τυλιγµένα σε κόκκινο µαν-
δύα µιάσµατα απέναντι σε λυσ-
σασµένους ταύρους.

Το έγκληµα διαρκείας που επι-
τέλεσαν οι κοµµατικές νοµεν-
κλατούρες του Κ.Κ.Ε. και της
Ε.Α.Ρ. (σηµερινό ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ.) να
προσφέρουν µποναµά στον
Μητσοτάκη και κατ’ επέκταση
στους κεφαλαιοκράτες, τις
ιερές ψήφους των χιλιάδων
αγνών Ελλήνων αριστερών το
1989, οριοθετεί και την θλιβε-
ρή πορεία στην πατρίδα µας
µιας αριστεράς δίχως γεύση
και όσφρηση, µε τα στελέχη
της, κεντρικά και περιφερεια-
κά, να ταυτίζουν πλέον την
πολιτική ή επαγγελµατική τους
καριέρα µε την ιδεολογία, την
οποία ιδεολογία µε τις συµπε-
ριφορές τους διέσυραν, υπονό-
µευσαν, κακοποίησαν. Το αγα-
πηµένο στοιχείο του ΑΡΙΣΤΕ-
ΡΟΥ η ΑΛΗΘΕΙΑ έχει προ πολ-
λού αντικατασταθεί από τους
κατ’ επίφαση αριστερούς, από
την ανακρίβεια, το ψεύδος, την
συκοφαντία. Η ΑΡΙΣΤΕΡΑ του
ΠΑ.ΣΟ.Κ. που κατά την περίο-
δο 1982-1988 έθεσε τις βάσεις
ενός υποτυπώδους ΕΣΤΩ
σοσιαλιστικού µετασχηµατι-
σµού, µε την φορολογική
µεταρρύθµιση του 1982, που
τα αναδιανεµητικά της οφέλη
τα ένιωθαν οι µη προνοµιούχοι
Έλληνες έως και τις αρχές του
1989, αντί να βοηθηθεί, στηρι-
χθεί και προτραπεί σε µία επι-
τάχυνση και πλάτεµα του
ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ, διασύρθηκε,
συκοφαντήθηκε και απαξιώθη-
κε από τους ιµιτασιόν αριστε-

ρούς που αντάλλαξαν τις ψυχές
τους µε υπουργικούς, προεδρι-
κούς, διευθύνσεων και γραµ-
µατειών θώκους.
Οι Κωνσταντόπουλος,
Κουβέλης, Λιάσκας και άλλοι
πολλοί των Π.Γ. και κεντρικών
επιτροπών του Κ.Κ.Ε. και της
Ε.Α.Ρ. (σηµερινό ΣΥ.ΡΙΖ.Α.),
έχοντας απολέσει η µνήµη
τους το «Ποδοβολητό των παι-
διών µε τα πρησµένα πόδια
που τους έλεγαν αλήτες», απο-
τέλεσαν τους θλιβερούς προπο-
µπούς της Μητσοτακικής,
Σηµιτικής και Καραµανλικής
λαίλαπας, που ταλαιπώρησε
και ταλαιπωρεί τον τόπο, τα 16
από τα 18 τελευταία χρόνια. 
Οι προστατευόµενοι από τους
ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΠΛΑΝΗΤΑΡΧΕΣ,
εκπρόσωποι του σκληρού ελλη-
νικού κεφαλαίου, που τα συµ-
φέροντα τους είχαν πληγεί
κατά την περίοδο 1982-1988
και που από το 1989, αποµυ-
ζώντας τον πλούτο της
ΖΑΠΛΟΥΤΗΣ ΠΑΤΡΙ∆ΑΣ ΜΑΣ
ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
έχουν πολλαπλασιάσει µε ιλιγ-
γιώδη τρόπο τα περιουσιακά
τους στοιχεία, δεν βλέπουν µε
καλό µάτι την ανασύσταση
µιας δεµένης αριστεράς µέσα
στο ΠΑ.ΣΟ.Κ., µιας αριστεράς
που αποδειγµένα  κάνει τον
ΛΟΓΟ ΠΡΑΞΗ και που οι επι-
κλήσεις του αρχηγού της
Γιώργου Παπανδρέου είναι
στραµµένες στις πρακτικές των
κυβερνήσεων του ΠΑ.ΣΟ.Κ. της
περιόδου 1982-1988  και στις
αρχές της ιδρυτικής τους δια-
κήρυξης της 3 του Σεπτέµβρη
του 1974. Οι θλιβεροί  αυτοί
πλουτοκράτες γνωρίζανε πολύ
καλά ότι εκφρασµένος αριστε-
ρός λόγος για τους µη προνο-
µιούχους Έλληνες, για υγεία,
παιδεία, κοινωνική δικαιοσύνη,
αλληλεγγύη, συνοχή, περιβάλ-
λον, δικαιοσύνη, συµβασιού-
χους και χίλια δύο άλλα, προ-
ερχόµενος από τον Καραµανλή
και τα στελέχη της Ν.∆. θα
αποτελούσε παράγοντα ΑΝΑ-
ΣΤΑΣΗΣ του ΨΑΘΑ για να
γελάσει κάθε πικραµένο χείλι.
Χρειαζόταν κάτι άλλο, ΥΠΟΥ-
ΛΟ, ΑΘΛΙΟ, ΒΡΩΜΙΟ. Η ΑΡΙ-

ΣΤΕΡΑ ΝΑ ΑΠΑΞΙΩΝΕΙ ΤΗΝ
ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ
ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΝΑ
ΣΤΕΡΕΩΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕ-
ΤΑΙ ΓΟΗΤΕΥΤΙΚΟ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ
ΤΗΣ ∆ΕΞΙΑΣ.
Χρησιµοποιώντας οι πλουτο-
κράτες την ΦΙΛΑΡΕΣΚΕΙΑ των
προσώπων που κατά παράβαση
ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΡΞΙ-
ΣΤΙΚΩΝ προτροπών αποτελούν
ως ΘΕΟΠΕΜΠΤΑ την κοµµατι-
κή νοµενκλατούρα του Κ.Κ.Ε.
επί πολλά χρόνια, κατάφεραν
να τα µεθύσουν, µέσα από µία
συνεχώς εντεινόµενη από τα
υπό την κυριαρχία τους
Μ.Μ.Ε. δηµοσιότητα και την
προσφερόµενη από αυτήν
κίβδηλη δόξα, την οποία
κίβδηλη δόξα, θα διατηρούν
όσο θα υβρίζουν θα συκοφα-
ντούν, θα απαξιώνουν τον
Γιώργο Παπανδρέου και την
αριστερά του ΠΑ.ΣΟ.Κ. που
αυτός σήµερα εκπροσωπεί.
Με τον έτερο και συνέταιρο το
1989 πόλο της αριστεράς, τον
Συνασπισµό (σήµερα
ΣΥ.ΡΙΖ.Α.), λόγω της σχέσης,
επαγγελµατικής, άρα οικονοµι-
κής του εκπροσώπου του
σκληρού κεφαλαίου
Αλαφούζου, µε τον επί πολλά
χρόνια πρόεδρο του
Συνασπισµού (σήµερα
ΣΥ.ΡΙΖ.Α.) Κωνσταντόπουλο,
του οποίου το µίσος, που εξελί-
χθηκε σε µένος κατά του
Ανδρέα Παπανδρέου, του
∆ηµήτρη Τσοβόλα, του Γιώργου
Γεννηµατά και όλων των αρι-
στερών του ΠΑ.ΣΟ.Κ. το 1989,
ανταµείφθηκε µε υπουργικό
θώκο, ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΗΤΑΝ
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΑ.
Στην αθλιέστατη αυτή µηχανή,
όχι µόνο απαξίωσης του
Γιώργου Παπανδρέου και του
αριστερού ΠΑ.ΣΟ.Κ., αλλά και
πλήρους αποβλάκωσης του
λαού µας, που κατασκεύασαν
οι πλουτοκράτες, πέρα από
τους δύο προαναφερόµενους
αριστερούς πόλους, βασικά και
ΚΑΛΟΛΑ∆ΟΜΕΝΑ γρανάζια
της, αποτελούν οι εξορµήσα-
ντες από την µοντέρνα αριστε-
ρά δηµοσιογράφοι, επικοινω-
νιολόγοι, συνθέτες, σκηνοθέτες,

θεατρίνοι, ο µεγαλοσατυριστής
του ALPHA Λαζόπουλος, οι
καρικατούρες του Λαζόπουλου
στον ΣΚΑΪ του Αλαφούζου και
στα άλλα τηλεοπτικά κανάλια
των Μποµπολάδων,
Βαρδινογιάννηδων, Κουρήδων
και πλήθος ιµιτασιόν διανοού-
µενοι. 
Όλοι οι προαναφερόµενοι,
ορµώµενοι από την αριστερά
κεκράκτες, αποτελούν τις φαρ-
µακερές αιχµές του οπλοστασί-
ου της πλουτοκρατίας, στα
ΝΩΤΑ του ΛΑΟΥ µας, την
ποσότητα δε χολής που εκτο-
ξεύουν κατά του Γιώργου
Παπανδρέου και της αριστεράς
του ΠΑ.ΣΟ.Κ. την ζυγίζουν µε
τεράστια χρηµατικά ποσά.
Μέρος αναπόσπαστο αυτής της
ΚΑΛΟΛΑ∆ΟΜΕΝΗΣ ΠΟΛΕΜΙ-
ΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ και τα «αρι-
στερά» λαµόγια που ΣΥΓΚΡΟ-
ΤΗΣΑΝΕ την ∆ΕΞΙΑ του
ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Με οδύνη, αλλά και ευχέρεια,
διακρίνεται σήµερα, η ένταξη
σ’ αυτή την ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΑ
ανίκητη πολεµική µηχανή, του
νεαρού προέδρου του
ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Αλέξη Τσίπρα, ο
οποίος έχοντας προίκα τον
ΠΡΟΤΕΡΟ ΕΝΤΙΜΟ ΒΙΟ του
Αλέκου Αλαβάνου, µε περίσιο
θράσος καθορίζει τον τρόπο
σύνταξης πιστοποιητικών αρι-
στεροφροσύνης, αγνοώντας της
αντιλαϊκές συµπεριφορές των
κοµµατικών νοµενκλατούρων
του Κ.Κ.Ε. και της Ε.Α.Ρ.
(σήµερα ΣΥ.ΡΙΖ.Α.) κατά την
περίοδο που συγκυβέρνησαν
τον τόπο το 1989 µε την δεξιά
του Μητσοτάκη.
Αγνοώντας ότι στη ΛΙΣΤΑ του
∆ΕΞΙΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ της ΒΟΥ-
ΛΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗ δεν εµπεριέχε-
ται το όνοµα του Γιώργου
Παπανδρέου, αντίθετα τα ονό-
µατα του Αλέκου Αλαβάνου
και τριών ακόµη βουλευτών
του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ (σήµερα
ΣΥ.ΡΙΖ.Α.) φιγουράρουν µαζί
µε τα ονόµατα των Αχιλλέα
Καραµανλή, Καµένου και
άλλων της ∆εξιάς της Ν.∆. και
της ∆εξιάς ΠΑ.ΣΟ.Κ., ως µεγα-
λοπαικτών του ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗ-
ΡΙΟΥ. Αγνοώντας ότι ο πρώην

πρόεδρος του,
Κωνσταντόπουλος, ΕΠΑ-
ΣΧΕ για τα συµφέροντα
του ιδιοκτήτη του ΣΚΑΪ
και της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ
ΑΛΑΦΟΥΖΟΥ, αντίθετα ο
Γιώργος ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ µε
τις δέκα συγκεκριµένες
προτάσεις του προς τον
Καραµανλή για την πάτα-
ξη διαφθοράς - διαπλοκής
φαίνεται ότι ΣΦΟ∆ΡΑ
ΠΑΣΧΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟ-
ΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΕΡ∆ΩΝ
Αλαφούζου, τραπεζιτών,

βιοµηχάνων, εφοπλιστών, εφη-
µεριδάδων και άλλων τινών
προικοθήρων.
Αγνοώντας ότι πριν από δύο
περίπου χρόνια ο Γιώργος
Παπανδρέου καταθέτοντας το
δικό του ΠΟΘΕΝ  ΕΣΧΕΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕ να κάνουν το ίδιο
οι βουλευτές και τα στελέχη
κεντρικά και περιφερειακά του
ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Αγνοώντας ότι οι ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΕΣ
της ΥΦΗΛΙΟΥ µεταξύ των οποί-
ων και ΕΝΟΠΛΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑ-
ΤΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ έχουν
ΕΚΛΕΓΜΕΝΟ ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΤΟΥΣ
ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ.
Αγνοώντας ότι ο Γιώργος
Παπανδρέου, κατά γενική οµο-
λογία, υπήρξε από τους πλέον
επιτυχηµένους ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ
της ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΕΛΛΑ-
∆ΑΣ.
Αγνοώντας ότι οι µοναδικοί
εκφραστές αριστερού λόγου
στην πατρίδα µας, που τίµησαν
τον λόγο τους ήταν οι ΑΡΙΣΤΕ-
ΡΟΙ ΑΧΘΟΦΟΡΟΙ του
ΠΑ.ΣΟ.Κ. της περιόδου 1982-
1988.
Αγνοώντας ότι ο Γιώργος
Παπανδρέου από τις παραµο-
νές των εκλογών του Μάρτη του
2004 εξοβελίζει, παροπλίζει ή
προσπαθεί µε κάθε τρόπο και
όσο του επιτρέπεται να απενερ-
γοποιεί κάθε κακοποιό στοι-
χείο από τον χώρο του
ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Με τόση άγνοια πώς να µην
αποτελεί σήµερα ο Αλέξης
Τσίπρας το αγαπηµένο, συγνώ-
µη το ΛΑΤΡΕΜΕΝΟ ήθελα να
γράψω παιδί των Μ.Μ.Ε. και
κατ’ επέκταση της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΠΛΟΥΤΟΚΡΑΤΙΑΣ; 
ΑΥΤΟ ΟΜΩΣ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΑΓΝΟ-
ΕΙ ΚΑΘΟΛΟΥ Ο ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙ-
ΠΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ, ΤΟ ∆ΙΑΙΡΕΙ
ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ  ΑΠΟΤΕΛΕΙ
ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΥΕ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥ-
ΝΤΩΝ ΠΛΟΥΤΟΚΡΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΒΟΛΕΥΕΙ ΤΙΣ ΑΠΟ ΧΡΟΝΙΑ
ΒΟΛΕΜΕΝΕΣ ΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ
ΝΟΜΕΝΚΛΑΤΟΥΡΕΣ ΤΟΥ
Κ.Κ.Ε. ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥ.ΡΙΖ.Α.
ΠΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΑΓΚΑΛΕΣ
ΤΟΝ ∆ΕΧΤΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΜΙΚΡΗ
ΤΟΥΣ ΠΑΡΕΟΥΛΑ.

Με αγάπη

Ôá êáëÜ êáé óõìöÝñïíôá
ðëïõôïêñáôþí
êáé «áñéóôåñþí» Toυ Γιώργου

Πατσιώτη
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Σε ∆ελτίο Τύπου που εξέδωσε στις
13 Απριλίου 2008 ο συνδυασµός
“Ανάπτυξη Ενότητα ∆ηµιουργία”
της µειοψηφίας της Κοινότητας
Αντιπάρου και υπογράφει ο επικε-
φαλής της Ιωάννης Λεβεντάκης
αναφέρονται τα εξής:
“Για άλλη µια φορά νιώθουµε δικαιω-
µένοι.
Το Πειθαρχικό Συµβούλιο της
Περιφέρειας όπου παραπέµφθη η πρόε-
δρος της Κοινότητας Αντιπάρου κα
Μανέτα, αποφάσισε την επιβολή της
πειθαρχικής ποινής της αργίας τεσσά-
ρων (4) µηνών κρίνοντας ότι η άρνησή
της να συµµορφωθεί στις συστάσεις της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου, να
δώσει τις µεταδηµοτεύσεις και τα δικαι-
ολογητικά αυτών στην αντιπολίτευση,
οφείλεται σε βαριά αµέλεια.
Η κ. Μανέτα είχε παραπεµφθεί στο
Πειθαρχικό Συµβούλιο της Περιφέρειας
για δυο υποθέσεις.
Πρώτη αφορούσε την άρνησή της να
δώσει τις µεταδηµοτεύσεις και τα δικαι-
ολογητικά αυτών στην αντιπολίτευση
για να ελεγχθούν ως προς τη νοµιµότη-
τά τους, δείχνοντας µε την άρνησή της
αυτή πόσο σέβεται τη διαφάνεια και τη
δηµοκρατική νοµιµότητα.
Η υπόθεση βέβαια αυτή ήδη ερευνάται
και ως προς το ποινικό κοµµάτι της
από τον Εισαγγελέα, αλλά και από το
Σώµα Ελεγκτών Επιθεωρητών
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.
Μάλιστα πριν από µερικούς µήνες η κ.
Μανέτα απήντησε στο Σώµα Ελεγκτών
Επιθεωρητών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ότι
λόγω φόρτου εργασίας δεν µπορεί να
τους δώσει τα στοιχεία που της ζητούν.
Τι κρύβει άραγε αυτή η επίµονη άρνη-
σή της;;;;;;

Βέβαια όπως έχουµε ξανατονίσει η κ.
Μανέτα θα δώσει τις µεταδηµοτεύσεις
και θα πει και ένα τραγούδι. Είτε είναι
καλλίφωνη, είτε όχι.
Στη δεύτερη υπόθεση παρεπέµφθη για
παράβαση καθήκοντος επειδή η
Περιφέρεια δεν παρέλαβε δυο αποφά-
σεις του Κοινοτικού Συµβουλίου, που
αφορούσαν τη σύσταση κοινοπραξίας
µεταξύ της Κοινότητας και ιδιώτη, (συγ-
γενικό πρόσωπο α’ βαθµού µε σύµβου-
λο της κ. Μανέτα), για την εκµετάλλευ-
ση κυλικείου στο χώρο του σπηλαίου
Αντιπάρου.
Οι αποφάσεις αυτές η 270/2004 και
299/05, εφαρµόστηκαν ενώ έπασχαν
νοµικά.
Όταν αυτές έφτασαν µερικά χρόνια
αργότερα (τυχαία άραγε;) όταν είχε
δηµιουργηθεί θέµα από την αντιπολί-
τευση, επειδή δεν είχαν φτάσει εγκαί-
ρως ώστε να παραπεµφθούν για ακύ-
ρωση από την αρµόδια επιτροπή, ο
Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας
ζήτησε µε έγγραφό του από την κ.
Μανέτα να ακυρώσει αυτές τις δύο
αποφάσεις.
Έτσι λοιπόν η κ. Μανέτα που καυχιό-
ταν ότι είχε λύσει το ιδιοκτησιακό και
πριν κριθεί αυτή η υπόθεση από το πει-
θαρχικό Συµβούλιο, στις 20-11-2007
µε απόφαση του Κοινοτικού
Συµβουλίου, ακύρωσε και τις δυο απο-
φάσεις, µια του 2004 και µια του
2005, θέλοντας να δείξει ότι όλα ήταν
ένα λάθος.
Μάλιστα στην απολογία της στο
Πειθαρχικό της Περιφέρειας στις 11-
12-2007, θέλοντας να αποδείξει ότι
δεν υπήρχε δόλος ή βαρεία αµέλεια
είπε ότι µε απόφαση του κοινοτικού
Συµβουλίου έχουν ακυρωθεί και οι δύο
αποφάσεις.

Το Πειθαρχικό λοιπόν την απάλλαξε
για αυτή την υπόθεση γιατί θεώρησε ότι
όλα αυτά δεν έγιναν από δόλο ή
βαρεία αµέλεια, αφού η ίδια και οι
σύµβουλοί της είχαν αναγκαστεί να
πάρουν πίσω τις υπογραφές τους και
διόρθωσαν τις πράξεις τους που δεν
ήταν σύννοµες.
Το πιο αστείο από όλα είναι πως η κ.
Μανέτα υπερηφανεύεται ότι αθωώθη-
κε.
Μας θυµίζει την αλεπού του Αισώπου
που όταν της κόπηκε η ουρά από
κάποιο δόκανο, για να καλύψει το
ελάττωµά της, τριγύριζε στο δάσος και
ισχυριζόταν πως η κοµµένη της ουρά
ήταν µόδα.
Έτσι η κ. Μανέτα τριγυρίζει από εφηµε-
ρίδα σε εφηµερίδα µε δελτία τύπου για
να µας πει ότι αθωώθηκε για τη δεύτε-
ρη υπόθεση (χωρίς βέβαια να αναφέρει
ότι και τις αποφάσεις απέστειλε στην
Περιφέρεια και τις ακύρωσε γιατί δεν
ήταν σύννοµες).
Έφτασε µάλιστα να πει σε συνέντευξή
της για τους δικαστές ότι «λένε ότι τους
είπαν» προσβάλλοντας και τους
θεσµούς.
Θα πρέπει βεβαίως να σηµειώσουµε ότι
και η δεύτερη υπόθεση ερευνάται από
τον Εισαγγελέα και από το Σώµα
Ελεγκτών Επιθεωρητών ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης.
Ίσως δεν έχουµε δει ακόµα τα χειρότε-
ρα.
Βέβαια στην κ. Μανέτα τη µια της
φταίνε οι δικαστές που της επιβάλλουν
πειθαρχικές ποινές, την άλλη ο
Περιφερειάρχης που την παρέπεµψε
στο Πειθαρχικό και της ζήτησε να ακυ-
ρώσει τις αποφάσεις της, την άλλη η
Νοµαρχία που της επέβαλε πρόστιµο
για το παράνοµο λατοµείο, την άλλη η

Αρχή Προστασίας Προσωπικών
∆εδοµένων για το κατέβασµα της
παράνοµης κάµερας, την άλλη το
Υπουργείο Μεταφορών που δεν επιτρέ-
πει την έκδοση άδειας για το λεωφο-
ρείο της κοινότητας και άλλοι πολλοί.
Τελικά µήπως δεν φταίνε όλοι οι άλλοι
αλλά της φταίει ο κακός της εαυτός και
η ανικανότητά της;
Σε αυτό το ερώτηµα θα πρέπει να απα-
ντήσει ο καθένας που την ψήφισε.
Ας τη χαίρονται λοιπόν, και αυτοί που
την ψήφισαν, και αυτοί που τη στηρί-
ζουν.
Εµείς δεν χαιρόµαστε βέβαια για τα
προσωπικά προβλήµατα της κ. Μανέτα.
Εµάς µας ενδιαφέρουν τα προβλήµατα
του νησιού µας γιατί δεν βλέπουµε να
προχωράει η αποχέτευση και ο βιολογι-
κός καθαρισµός των λυµάτων, ο κατε-
στραµµένος Περιφερειακός, η καύση
των σκουπιδιών συχνά-πυκνά, η ανά-
πλαση της ψαραλυκής, οι µονάδες
αφαλάτωσης που ακούµε αλλά δε βλέ-
πουµε, οι δενδροφυτεύσεις και τα
φράγµατα ανάσχεσης ώστε να γίνεται
εµπλουτισµός του υδροφόρου ορίζοντα,
το πρόγραµµα ανακύκλωσης των απορ-
ριµµάτων, το σχέδιο επέκτασης του
οικισµού της Αντιπάρου, η συντήρηση
και προβολή του κάστρου, η αντικατά-
σταση του κεντρικού αγωγού ύδρευσης
που είναι αµιαντοσωλήνα, η υπογειο-
ποίηση του δικτύου της ∆ΕΗ, αλιευτικό
καταφύγιο, η σωστή τουριστική προβο-
λή του νησιού και πολλά άλλα.
Και για όλα αυτά οι προσευχές δεν
είναι αρκετές, χρειάζονται ικανότητες,
γνώση, εµπειρία, όραµα και ανοιχτά
µυαλά για να πάει ο τόπος µπροστά.

Για το συνδυασµό
Ανάπτυξη Ενότητα ∆ηµιουργία

Ιωάννης Λεβεντάκης”.

ΑΑννττίίππααρροοςς,,  ““ΑΑννάάππττυυξξηη  ΕΕννόόττηητταα  ∆∆ηημμιιοουυρργγίίαα””::

“Èá äþóåé ôéò ìåôáäçìïôåýóåéò êáé èá ðåé êáé Ýíá ôñáãïýäé” 

Ευχαριστήριο
Συλλόγου Γονέων και
Κηδεµόνων Γενικού
Λυκείου Νάουσας

Νάουσα 14 Απριλίου 2008
Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων του
Γεν. Λυκείου Νάουσας ευχαριστεί θερµά
τον Υφυπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας,
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ.
Καµµένο ,τον Γεν. Γραµµατέα
Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και
Νησιωτικής Πολιτικής κ. Ρετσεµπέρη,
τον   Α΄ Υπαρχηγό Λιµ. Σώµατος,
Υποναύαρχο κ. Μπούσιο, την Έπαρχο
Πάρου-Αντιπάρου κ.. Πρωτολάτη, τον
Προϊστάµενο της Β΄θµιας εκπαίδευσης
κ. Βαρριά, την Εταιρία BLUE STAR, τον
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της BLUE STAR
κ .Σακέλη καθώς επίσης και τον πλοί-
αρχο του καραβιού κ. Καραµίχο για τις
άµεσες και  αποτελεσµατικές ενέργειες
τους, µετά από ένα απρόβλεπτο γεγονός
που προέκυψε και αφορούσε την επι-
στροφή των µαθητών της Γ΄ Λυκείου
Νάουσας Πάρου από την τελική εκδρο-
µή τους στην Ιταλία.
Τέτοιες ενέργειες µας κάνουν να νοιώ-
θουµε ικανοποίηση και ασφάλεια και
ευχαριστούµε ιδιαίτερα όλους όσους
συνετέλεσαν σ’ αυτό!

Για το ∆.Σ.
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:

Ζ. ΤΣΙΓΩΝΙΑ-ΚΩΒΑΙΟΥ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
Μ. ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΥ

Από την Περ/κή ∆ιεύθυνση
Νοτίου Αιγαίου, Π.Υ. Ερµούπολης
εκδόθηκε ο παρακάτω κανονι-
σµός ρύθµισηςε µέτρων για την
πρόληψη και αντιµετώπιση πυρ-
καγιών σε δασικές, αγροτικές
εκτάσεις και σε χώρους απορριµ-
µάτων. Ο κανονισµός κοινοοποιή-
θηκε σε Επαρχεία ∆ήµους
Κοινότητες Πυροσβεστικά
Κλιµάκια. Αναλυτικά αναφέρει τα
εξής:

“1. Η ∆ιοίκηση Πυροσβεστικών
Υπηρεσιών Νοµού Κυκλάδων, προ-
κειµένου να ενηµερώσει τους πολίτες
του Νοµού Κυκλάδων, λόγω έναρξης
της θερινής περιόδου,  και σύµφωνα
µε την 9 /2000 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
∆ΙΑΤΑΞΗ (Φ.Ε.Κ. Β/1459/30-11-
2000), όπως τροποποιήθηκε µε την
9α/2005 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ,
κατ’ εξουσιοδότηση της οποίας εκδό-
θηκε η υπ’ αριθµ. 1/2008  ΠΥΡΟ-
ΣΒΕΣΤΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ της Π.∆.Π.Υ.
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, που αφορά τον
κανονισµό ρύθµισης µέτρων για την
πρόληψη και αντιµετώπιση πυρκα-
γιών σε δασικές και αγροτικές εκτά-
σεις  επισηµαίνει τα κάτωθι:
Απαγορεύεται η καύση αγροτικών
εκτάσεων από 1/5/2008 µέχρι και
31/10/2008, ενώ καθορίζεται η ίδια
περίοδος, κατά την διάρκεια της
οποίας απαγορεύεται η χρήση
πυρός, λόγω αυξηµένης επικινδυνό-
τητας σε δάση και δασικές εκτάσεις,

όπως αυτές ορίζονται και περιγράφο-
νται στις παραγράφους 1,2,3,4 και 5
του Ν. 998/1979 καθώς και σε χορ-
τολιβαδικές εκτάσεις, βραχώδεις
πετρώδεις εκτάσεις που βρίσκονται
σε πεδινά εδάφη, σε ανώµαλα εδάφη
και σε λόφους, όπως αυτές καθορίζο-
νται στο άρθρο 3 του Ν. 998/1979.  
Οµοίως απαγορεύεται καθ΄όλη τη
διάρκεια του χρόνου η καύση απορ-
ριµµάτων, τόσο εντός των χώρων
υγειονοµικής ταφής (ΧΥΤΑ), όσο και
σε χώρους ανεξέλεγκτης εναπόθεσης
απορριµµάτων.
Οι παραβάτες των ανωτέρω ΠΥΡΟ-
ΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ διώκονται
και τιµωρούνται, σύµφωνα µε τις δια-
τάξεις του άρθρου 458 του ποινικού
κώδικα.
2. Οι ιδιοκτήτες ή µε οποιοδήποτε
τρόπο εκµεταλλευτές οικοπέδων και
λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρί-
σκονται µέσα σε κατοικηµένες περιο-
χές ή κοντά σε αυτές και µέχρι από-
στασης εκατό (100) µέτρων , υποχρε-
ούνται σύµφωνα µε τη 4 ΠΥΡΟΣΒΕ-
ΣΤΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ (Φ.Ε.Κ.
724/Β΄/22-12-87) στην αποψίλωση
αυτών από ξηρά χόρτα και στην απο-
µάκρυνση τυχόν άλλων εύφλεκτων
υλικών (σκουπίδια – απορρίµµατα)
που βρίσκονται µέσα σ’ αυτά, προς
αποτροπή του κινδύνου εκδήλωσης
πυρκαγιάς. Την ίδια υποχρέωση
έχουν το ∆ηµόσιο, οι Οργανισµοί
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Νοµικά
Πρόσωπα, οργανισµοί κ.τ.λ., εφόσον

είναι κάτοχοι τέτοιων χώρων. Στους
χώρους αυτούς ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ το
άναµµα φωτιάς, κατά το χρονικό διά-
στηµα από 1ης Μαΐου µέχρι 31
Οκτωβρίου κάθε έτους. Οι παραβάτες
αυτής της ∆ΙΑΤΑΞΗΣ διώκονται και
τιµωρούνται, σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις του άρθρου 433 του ΠΟΙΝΙΚΟΥ
ΚΩ∆ΙΚΑ. 
3. Επίσης σας εφιστούµε την προσο-
χή για την σωστή συντήρηση και λει-
τουργία των υδροστοµίων που βρί-
σκονται στην περιοχή ευθύνη σας και
την έγκαιρη δηµιουργία ζωνών ασφα-
λείας γύρω από ∆ήµους - Κοινότητες
- Άλση και σε τέτοια σηµεία  στα
οποία πιθανόν να υπάρχει κίνδυνος
µετάδοσης πυρκαγιάς (κατοικίες
κ.λπ., κτιριακά συγκροτήµατα, δασι-
κές εκτάσεις).    
4. Ευελπιστούµε και φέτος, όπως
συνεχιστεί η άριστη συνεργασία µας
για την καλύτερη αντιµετώπιση των
διαφόρων συµβάντων που τυχόν
παρουσιαστούν, προς όφελος του
κοινωνικού συνόλου.
5. Οι φορείς στους οποίους απευ-
θύνεται το παρόν έγγραφο, παρακα-
λούνται να προβούν στην ενηµέρωση
των πολιτών, αγροτών, κτηνοτρόφων,
δασικών συνεταιρισµών που υπάγο-
νται στην περιοχή ευθύνης τους και
εκδήλωση των ενεργειών τους, λόγω
αρµοδιότητας. 

Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ
Αργύριος Χρ. Βελέντζας

Πύραρχος”.

«Κανονιισμός  ρύθμιισης  μέτρων  γιια  την  πρόληψη  καιι  αντιιμετώπιιση
πυρκαγιιών  σε  δασιικές  καιι  αγροτιικές  εκτάσειις.  Χώροιι  απορριιμμάτων»
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Στον “Παριανό Τύπο”
µπορείτε να στέλνετε
µε fax: 2284025161 ή µε
e-mail:
arparos@par.forthnet.gr
για δηµοσίευση
ανακοινώσεις,
ευχαριστήρια, µικρές
αγγελίες, αναγγελίες
γάµων, επιστολές κ.λπ.

Ενοικιάζεται στις Λέυκες τριάρι 95 τ.µ.
στην πλατεία απέναντι από το Ηρώο µε
θέρµανση και τζάκι. Τηλ.: 2284024730.
Ενοικιάζεται στη Νάουσα της Πάρου
τουριστικό συγκρότηµα µε πλήρως
εξοπλισµένα ενοικιαζόµενα δωµάτια και
διαµερίσµατα, αίθουσα πρωινού και
βοηθητικούς χώρους, µε άδεια (ΣΗΜΑ)
Ε.Ο.Τ. 3 κλειδιών, δυναµικότητας 40
κλινών. Τηλ. επικοινωνίας 6934222043.
Ενοικιάζεται κατάστηµα στην Νάουσα
στην αγορά µε τα ρούχα 25 τ.µ. Τηλ.:
6973517783.
Ενοικιάσεις αυτοκινήτων µε τον µήνα.
Τιµές χαµηλές. Παροικία Πάρος.
Πληροφορίες:

Τηλ.: 2284023738, 6932905529,
∆ηµήτρης.
Πωλείται στις Σωτήρες αγροτεµάχιο
τεσσάρων (4) στρεµµάτων, άρτιο και
οικοδοµήσιµο. Ευκαιρία!
Τηλ.: 22840-22285, 6932953666.
Πωλείται πλήρης εξοπλισµός σουβλατζί-
δικου σε τιµή ευκαιρίας. Τηλ.:
2284023825, 6938999240.
Πωλείται τζιπ Τσερόκι µοντέλο 9/2005,
εξατάχυτο, δερµάτινο σαλόνι, aircondi-
tion, καινούργια λάστιχα, βιβλίο σέρβις.
Πληροφορίες στο τηλ.: 6944226812.
Ζητείται υπάλληλος για τουριστικό γρα-

φείο στη Παροικιά της Πάρου.
Απαραίτητη γνώση ξένης γλώσσας,
χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή και
κάτοχος διπλώµατος αυτοκινήτου.
Πληροφορίες 22840 22302, κιν:
6944449902, Κοντού Μαριέττα.
Ζητείται βοηθός λογιστή µε 5ετή
τουλάχιστον εµπειρία σε λογιστικό
γραφείο για εργασία στην Πάρο. Τηλ.
6972020905.
Το ξενοδοχείο LEFKES VILLAGE ζητά
για την καλοκαιρινή σαιζόν: 1. Σερβιτόρα
- µπαργούµαν,
2. Βοηθοί κουζίνας - λάτζας. Τηλ.:
6932753415, Fax βιογραφικών: 210-
6755019.

Αριθµός λογαριασµού
Εθνικής Τράπεζας
για κατάθεση
συνδροµών:
455/743761-79
Αργουζής Κων/νος

Αγγελίες

ΓΓΑΑΜΜΟΟΙΙ
Παντρεύτηκαν στις 8 Μαρτίου
2008 στον Ι.Ν. Κοιµήσεως
Θεοτόκου Νάουσας ο Ιωάννης
Αρκουλής του Αντωνίου και η
Γεωργία Αναστασία Κιούση του
Ευαγγέλου.

ΒΒΑΑΠΠΤΤΙΙΣΣΕΕΙΙΣΣ
Στις 8 Μαρτίου 2008 στον Ι.Ν.
Ζωοδόχου Πηγής Παροικιάς ο
Ελευθέριος Πατέλης και η
Μαρίνα Σιφναίου βάπτισαν το
αγοράκι τους και το ονόµασαν
∆ηµήτριο.
Στις 13 Απριλίου 2008 στον
Ι.Ν. Κοιµήσεως Θεοτόκου
Μαρµάρων ο Αντώνιος Στέλλας
και η Τατιάνα Σουβάροβα
βάπτισαν το αγοράκι τους και το
ονόµασαν Νικόλαο.

ΘΘΑΑΝΝΑΑΤΤΟΟΙΙ
Πέθανε στον Κώστο στις 15
Μαρτίου η Μαρία Αµπατζίδου
του Κων/νου ετών 81.
Πέθανε στο Κέντρο υγείας
Πάρου στις 19 Μαρτίου 2008 η
∆αµασκηνή CHERGEOTES
χήρα Αντωνίου Γαβαλά ετών 93.
Πέθανε στις 20 Μαρτίου 2008
στην Παροικιά η Ευδοξία Γκίκα
χήρα Αναστασίου ετών 95.
Πέθανε στις 21 Μαρτίου 2008
στην Αγκαιριά ο Λουκής
Νικόλαος του Σταύρου ετών 74.
Πέθανε στη Μάρπησσα η
Αγγλίδα υπήκοος SAVAGE
MARKETI συζ. ARTHUR ετών
87.
Πέθανε στη Νάουσα στις 24
Μαρτίου 2008 η Μαργαρίτα
Τριπολιτσιώτη χήρα Πέτρου
ετών 93.
Πέθανε στη Σύρο και µεταφέρ-
θηκε στις 29 Μαρτίου 2008 η
Ματρώνα Χερουβείµ συζ.
Γεωργίου ετών 90.
Πέθανε στον Πειραιά και µετα-
φέρθηκε στη Νάουσα στις 30
Μαρτίου 2008 ο Τριπολιτσιώτης
Χρήστος του Πέτρου ετών 77.
Πέθανε στη Νάουσα στις 2
Απριλίου ο Βιώνης
Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα
ετών 77.
Πέθανε στην Αθήνα και µετα-
φέρθηκε στην Πάρο στις 4
Απριλίου 2008 ο Κόνιανος
Ιορδάνης του Χρήστου ετών 89.
Πέθανε στη Νάουσα στις 19
Απριλίου 2008 η Σαµαλτάνη
Μαρίνα συζ. Βασιλείου ετών 79.
Πέθανε στην Αθήνα και µετα-
φέρθηκε στην Πάρο στις 20
Απριλίου 2008 ο Αναστάσιος
Πανταζής του Γεωργίου ετών 85.

Αντίπαρος 20 Απριλίου 2008

Ευχαριστήριο
Νιώθουµε την ανάγκη από τα βάθη
της καρδιάς µας να ευχαριστήσουµε
θερµά τον ιερατικό κλήρο της
Αντιπάρου και της Πάρου και ξεχωρι-
στά το καθένα για την τιµή που µας
έκαναν να τιµήσουν δια της παρου-
σίας τους τον µακαριστό µας πατέρα,
Αναστάσιο Βούσουλα και να τον συνο-
δεύσουν στην αιώνια κατοικία του.
Ειδικότερα θα θέλαµε να ευχαριστή-
σουµε τον παπά ∆ηµήτρη τον
Κυδωνιέα, που δεν έλειψε ποτέ από το
πλευρό του µεταλαµβάνοντας τον
πατέρα Αναστάσιο των αχράντων
µυστηρίων.
Θα θέλαµε επίσης να ευχαριστήσουµε
τους ιατρούς της Αντιπάρου, κα Άννα
Γεωργίου και Σωτήρη Σκούρτη για τις
ιατρικές υπηρεσίες που του παρείχαν,
ειδικότερα τον κ. Σκούρτη που συµπα-
ραστάθηκε στον πατέρα µας, όχι
µόνον σαν ιατρός, αλλά και σαν γιος

προς πατέρα την ώρα της κοιµήσεώς
του, κλείνοντάς του τα µάτια, διότι είχε
ανάγκη από µια πατρική αγάπη, και

αυτή νοµίζουµε ότι την είχε βρει εδώ
και 10 χρόνια στο πρόσωπο του π.
Αναστασίου. Η ευχή του να τον συνο-
δεύει σε όλη του τη ζωή.
Ευχαριστούµε όλους τους Αντιπαριώτες
που τον είχαν αγκαλιάσει σαν ποιµένα
για 46 ολόκληρα χρόνια, περνώντας
µαζί του χαρές και λύπες που και
ακόµη προ της κοιµήσεώς του προσηύ-
χετο γι’ αυτούς.
Όλους τους Παριανούς, γνωστούς και
αγνώστους, που και αυτοί ένιωσαν την
ανάγκη να πάρουν την ύστατη αυτή
στιγµή την ευχή του.
Τέλος ευχαριστούµε τον κ. Ιωάννη
Παρούσο, ο οποίος διέθεσε το κατάστη-
µά του τους καφέδες και τα κονιάκ
αφιλοκερδώς.

Ευχόµεθα σε όλους όπως:
Ο Άγιος Νικόλαος προστάτης του νησι-
ού µας, δια πρεσβειών τον π.
Αναστασίου να έχουν όλοι προσωπική
και οικογενειακή υγεία.

Παναγιώτα Πρεσβυτέρα
Μιχάλης και Κοσµάς Βούσουλας

«∆ιαβάζοντας το άρθρο στα
«Εµπορικά Νέα» σχετικά µε
τους «Παριανούς εξ’ αποστά-
σεως», αλλά και τις παρατη-
ρήσεις των «Φίλων της
Πάρου» για το ΓΠΣ∆Π νοιώ-
θω την ανάγκη να εκφράσω
τις απόψεις µου σχετικά:
Κατ’ αρχήν σεβαστές και
αναγκαίες οι παρατηρήσεις
των ανθρώπων µε καλύτερο
βιοτικό και πνευµατικό επί-
πεδο από εµάς, που ζουν
µάλιστα στο εξωτερικό.
Όµως, από πια πλευρά κοιτά-
µε την διαµόρφωση της
φυσιογνωµίας που θέλουµε
«για την Πάρο του αύριο»
ώστε να καθορίσουµε για το
νησί µας µια ποιοτική ανά-
πτυξη που θα µας επιτρέψει
να κοιτάµε στο µέλλον στα
µάτια τα παιδιά µας και να
τους πούµε πως αυτή την
Πάρο κληρονοµούν από
εµάς;
Μας µιλάνε για τον περιορι-
σµό της υπερδόµησης και του
υπερπληθυσµού την στιγµή
που πολλοί αξιόλογοι άνθρω-
ποι είτε ως δηµόσιοι υπάλλη-
λοι είτε ως ελεύθεροι επαγ-
γελµατίες επιλέγουν να
ζήσουν ανάµεσά µας και να

µεγαλώσουν εδώ τα παιδιά
τους µε τις όποιες δυσκολίες
και εάν αντιµετωπίζουν.
Θεωρούν µεγάλη παρέµβαση
για το νησί το νέο οδικό
δίκτυο και την δηµιουργία
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ που
σαφώς και χρειάζεται να
εκπονηθούν ιδιαίτερες και
εµπεριστατωµένες µελέτες.
Όµως, τρεις-τέσσερις φορές
την εβδοµάδα καθ’ όλη την
διάρκεια του χρόνου παρα-
καλάµε την Μεγαλόχαρή µας
να µην γίνει το µεγάλο
«µπαµ». Τα Χριστούγεννα από

σύµπτωση και µόνο το πλοίο
στο οποίο εκδηλώθηκε πυρ-
καγιά (φωτογραφία αριστερά)
ήταν φορτωµένο, ευτυχώς
και προς µεγάλη ανακούφιση
όλων µας, µε τούβλα και όχι
µε καύσιµα.
Οι φίλοι της Πάρου είναι
αντίθετοι µε την επέκταση
των οικισµών. Με ποια κριτή-
ρια;
Προτείνουν να σταµατήσει η
αδειοδότηση εµπορικών
καταστηµάτων σε ακτίνα 200
µέτρων εκατέρωθεν των οδι-
κών αξόνων του νησιού και
να γίνουµε Εθνική οδός -
Καµένα Βούρλα - Λεβέντης
µε βενζινάδικα, εστιατόρια
και καφενεία.
Τα καταστήµατα να είναι στα
Καλοέρια, στην ∆εξαµενή και
στα Λανέτικα, σε δρόµους
µεγάλους, εύκολους και προ-
σβάσιµους από όλους µας
χωρίς την δηµιουργία µποτι-
λιαρισµάτων και επιβαρύνσε-
ων των παραπάνω περιοχών.
Και βέβαια πρέπει να υπάρ-
ξει ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ στην κατα-
νάλωση του νερού, γιατί όλοι
εµείς που έχουµε ζήσει την
Υδροφόρα και τις σωλήνες
από το λιµάνι προς την δεξα-

µενή των Αγίων Αναργύρων
σεβόµαστε το πολυτιµότερο
αγαθό της φύσης το οποίο
κατασπαταλιέται ανεξέλεγκτα
τους καλοκαιρινούς µήνες
από τους επισκέπτες του
νησιού. Όσο για την ανακύ-
κλωση σε επίπεδο ∆ήµου και
όχι µόνο σχολείων, νοµίζω
πως ο Εµπορικός Σύλλογος
Πάρου - Αντιπάρου µε δύο
επιστολές του, ζητούσε την
εφαρµογή της ανακύκλωσης
στις εµπορικές επιχειρήσεις
του νησιού εδώ και µήνες
εάν όχι χρόνια.
Τέλος, δεν βλέπω πουθενά
αναφορά στην ιατρική περί-
θαλψη και στην εκπαίδευση,
την στιγµή µάλιστα που
υπάρχουν τόσα προβλήµατα
στον τοµέα της υγείας στην
Πάρο και όσο για τα σχολεία
νοµίζω πως µια συντονιστική
επιτροπή γονέων κατέγραψε
και γνωστοποίησε τα τροµα-
κτικά προβλήµατα που αντι-
µετωπίζουν τα σχολικά
συγκροτήµατα στην Πάρου
της ανάπτυξης και της προό-
δου το σωτήριον έτος 2008.
Αυτά προς το παρόν... χρόνια
πολλά µε υγεία.

Τάσος Τριαντάφυλλος»

Ανοικτή επιστολή
ΤΤοουυ  ΤΤάάσσοουυ  ΤΤρριιααννττάάφφυυλλλλοουυ,,
ΓΓρρααμμμμααττέέαα  ττοουυ  ΕΕμμπποορριικκοούύ  ΣΣυυλλλλόόγγοουυ  ΠΠάάρροουυ  -  ΑΑννττιιππάάρροουυ  
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Το Μεγάλο Σάββατο,
το πρωί, οι νοικοκυρές
ήταν στις δόξες τους!
Έπρεπε να ετοιµάσουν
το αναστάσιµο νυκτερινό
τραπέζι, µε το βραστό
αρνάκι -την µαγειρίτσα
δεν την ξέραµε τότε- και
τα πασχαλινά γλυκίσµα-
τα: κουλουράκια, τσου-
ρέκια και κυρίως, τυρό-
πιττες. Ώ, αυτές οι τυρό-
πιττες! Ήταν και εξακο-
λουθούν να είναι και
τώρα, το αγαπηµένο µου
πασχαλινό γλυκό! Οι
τυρόπιττες και πιο
σωστά, οι µυζηθρόπιτ-
τες, φτιάχνονται  µε
φρέσκια γλυκειά µυζή-
θρα, αυγά, µέλι και
κανέλλα, επάνω σε
λεπτό φύλλο από ζυµά-
ρι, που κλείνει γύρω-
γύρω µε «πτυχές». Είχα
το προνόµιο, στα παιδι-
κά µου χρόνια, να έχω
θεία φουρνάρισσα. Την
µακαρίτισσα κυρά -
Μαρούσα Μονδάνου,
που είχε τον φούρνο της
πίσω από το ιερό του Άϊ
- Γιώργη, εκεί κοντά
στην πλατεία Βεντουρή.
Με αγαπούσε πολύ. Κάθε
µέρα, της πήγαινα κρύο νερό
από την παγωνιέρα µας -ηλε-
κτρικά ψυγεία δεν είχαµε
ακόµα- κι εκείνη µε φίλευε
πάντα µε τα γλυκίσµατα που
της άφηναν οι «ενορίτισσες»,
όπως έλεγε, τις πελάτισσές της,
νοικοκυρές. Έτσι, εκτός από
εκείνες που έφτιαχνε η µάνα
µου, δεν µου έλειπαν τυρόπιτ-
τες, όλη σχεδόν την εορταστική
περίοδο του Πάσχα. Ο Θεός
να την αναπάψει!

Η ακολουθία της Ανάστασης,
γινόταν και στις δυο ενορίες,
και στην  Εκατονταπυλιανή
και στη Ζωοδόχο Πηγή και
άρχιζε στις 11:00 µ.µ. του
Μεγάλου Σαββάτου, όπως
γίνεται και τώρα. Στην τελευ-
ταία, υπήρχε το εξής έθιµο: Σ’
ένα µεγάλο λάκκο που άνοι-
γαν κοντά στην βρύση του
Καµπάνη, που υπήρχε τότε
στη νότια πλευρά της πλατείας
που βρίσκεται µπροστά στο
ναό, σ’ όλη τη διάρκεια της
αναστάσιµης ακολουθίας,
έκαιγαν πολλά δεµάτια µε
κλαδιά και ξερούς θάµνους.
«Έκαιγαν τους Εβραίους που
σταύρωσαν τον Χριστό», έλεγαν
τότε. Οι φλόγες έφταναν ψηλά
και έλαµπε ο τόπος, προς
µεγάλη τέρψη όλων των παι-
διών που παρακολουθούσαµε
εντυπωσιασµένα το µεγαλό-
πρεπο αυτό θέαµα!

Και όταν ερχόταν η πολυπόθη-
τη ώρα και ακουγόταν από τα
χείλη των ιερέων, ο νικητήριος
παιάνας της ζωής κατά του
θανάτου, το «Χριστός Ανέστη»,
τότε άρχιζε «ο ορυµαγδός της
µάχης» και στα δυο µέτωπα:
της Εκατονταπυλιανής και της
Ζωοδόχου Πηγής! Βαρελότα,
τρίγωνα, πυροτεχνήµατα,
χαλούσαν κυριολεκτικά  τον
κόσµο και έπνιγαν, όχι µόνο
τις ψαλµωδίες των ιερέων και
των ιεροψαλτών, αλλά και
αυτούς τους ήχους από τις
καµπάνες! Κάποτε οι κρότοι
σταµατούσαν, οι ανυπόµονοι
έφευγαν για να «πασχάσουν»,
ενώ οι περισσότεροι πιστοί
έµπαιναν πάλι στην εκκλησία,
για να παρακολουθήσουν
µέχρι το τέλος την πασχαλινή
λειτουργία και να φύγουν για
τα σπίτια τους, µε το «άγιο
φως», να κάνουν πάνω από τις
πόρτες τους, τον καθιερωµένο
σταυρό, µε την αιθάλη του
αναστάσιµου κεριού τους και
µετά να απολαύσουν το
πασχαλινό τους δείπνο!

Την Κυριακή του Πάσχα, οι
νοικοκυρές ετοίµαζαν πολύ
πρωί το µεσηµεριανό πασχαλι-
νό φαγητό, για να το στείλουν
εγκαίρως στο φούρνο. Έπρεπε
να είναι έτοιµο νωρίς το µεση-
µέρι, αφού στις 2 η ώρα ξεκι-
νούσε, από την
Εκατονταπυλιανή, η λιτανεία
του Πάσχα και έπρεπε όλη η

οικογένεια να πάει σ’ αυτήν.
Το πασχαλινό µενού σχεδόν
πάντα, ήταν για όλους το ίδιο:
αρνάκι στο φούρνο, µε πατά-
τες. Το αρνί της σούβλας ήταν
κάτι το σχεδόν άγνωστο, στο
νησί µας! Η συνήθεια, να
πηγαίνουν οι άνθρωποι την
Κυριακή του Πάσχα, στις
εξοχές και εκεί να ψήνουν
αρνιά, άρχισε να επικρατεί
πολύ αργότερα. Θυµάµαι,
αυτή τη µέρα, µόνο ο µπαρ-
µπα-Θανάσης ο Πρωτολάτης,
κάτω από το τριώροφο σπίτι
του Βάληνδα, έψηνε µερικές
σούβλες κοκορέτσι και από
εκείνον έπαιρνε, ο πατέρας
µου, ένα κοµµάτι στην λαδό-

κολλα και το έφερνε στο σπίτι.

Το µεσηµέρι της Κυριακής
του Πάσχα, στις 2 η ώρα, γινό-
ταν, όπως αναφέραµε, η λιτα-
νεία και στη συνέχεια, ο εσπε-
ρινός της Αγάπης, µόνο στην
Εκατονταπυλιανή. Όλοι οι
κάτοικοι της κωµόπολης ήταν
παρόντες. Μόνο οι ανήµποροι
και οι κατάκοιτοι έλειπαν. Οι
κοπέλλες φορούσαν τα και-
νούργια ανοιξιάτικα φορέµατά
τους και γινόντουσαν ο στόχος
των αναρίθµητων βαρελότων
που έριχναν οι νεαροί, σ’ όλη
την διαδροµή της λιτανείας.
Στον παραλιακό δρόµο, απέ-
ναντι από την Ζωοδόχο Πηγή,
υπήρχε κρεµασµένο σε ψηλό
ξύλινο ικρίωµα, το οµοίωµα
του Ιούδα, παραγεµισµένο µε
άχυρα και άλλα εύφλεκτα
υλικά. Και όταν η λιτανεία
έφτανε σ’ αυτό το σηµείο, ο
προδότης µαθητής γινόταν ο
στόχος των νεαρών, που τον
κτυπούσαν µε βαρελότα και
άλλες κροτίδες, µέχρι που
γινόταν παρανάλωµα της
φωτιάς!

Μετά την δέηση που γινόταν
έξω από το ναό της Ζωοδόχου
Πηγής, η λιτανεία συνέχιζε τον
δρόµο της προς την
Εκατονταπυλιανή, µε «υπό-
κρουση» τους κρότους των
βαρελότων. Θυµάµαι, µια χρο-
νιά, δεν µπορώ να προσδιορί-

σω ποια, όταν το πλήθος
που ακολουθούσε την
Εικόνα ήταν έξω από το
σπίτι µου, κάποια στιγ-
µή, κύριος στόχος µιας
οµάδας νεαρών µε βαρε-
λότα, έγινε η φίλη µου
Μαίρη Αζάρη, πολύ
όµορφη κοπέλλα, σωστή
καλλονή! Της έκαψαν το
καινούργιο της φόρεµα.
Και ήταν τόσο ωραίο!
Τελικά, το φόρεµα κατα-
στράφηκε και κείνη
κατέφυγε στο σπίτι µου,
για να «σωθεί»!

Η λιτανευτική ποµπή,
ακολουθώντας την σηµε-
ρινή διαδροµή, µέσα
στην «πολεµική ατµό-
σφαιρα» που προκαλού-
σαν οι εκρήξεις των
βαρελότων και των κρο-
τίδων, έφτανε κάποτε
στην Εκατονταπυλιανή
και άρχιζε αµέσως, ο
εσπερινός της Αγάπης.
Η χαρµόσυνη αυτή ακο-
λουθία, τέλειωνε µε το
«Χριστός Ανέστη», που
µόλις ακουγόταν µέσα
στους κρότους και τους
δυνατούς ήχους, από τα
πολλά ορειχάλκινα γου-

διά, που κτυπούσαν τα παιδιά,
µέσα στο Ιερό Βήµα!

Με τον εσπερινό της
Αγάπης, έκλειναν οι εκκλησια-
στικές ακολουθίες της
Μεγάλης Εβδοµάδας και της
Κυριακής του Πάσχα. Μετά
τον εσπερινό, έφηβοι και παι-
διά, τρέχαµε στις «κούνιες»
που δέναµε στα δένδρα των
κήπων και των δρόµων, ακόµα
και στα θαλασσόδεντρα που
υπήρχαν τότε, στη σηµερινή
µεγάλη πλατεία, µε την προτο-
µή της Παριανής ηρωΐδας
Μαντώς Μαυρογένους και το
µνηµείο της Εθνικής
Αντίστασης. Εκεί, µέσα στα
µύρα της άνοιξης, άρχιζαν και
τα πρώτα εφηβικά σκιρτήµατα!
Εκεί πλεκόντουσαν και τα
πρώτα αθώα ειδύλια! Αξέχαστα
χρόνια!
Κάθε χρόνο, λοιπόν, τις πένθι-
µες µέρες της Μεγάλης
Εβδοµάδας και την χαρµόσυ-
νη µέρα του Πάσχα, οι ίδιες
σκέψεις µε κατακλύζουν και
πιστεύω πως το ίδιο συµβαίνει
και σ’ όλες και σ’ όλους τους
Παριανούς της γενιάς µου. 

Τώρα που βαδίζουµε προς τη
δύση του βίου µας, ξαναγυρί-
ζουµε στις ρίζες µας και ανα-
πολούµε µε νοσταλγία, όλα
αυτά τα παλιά έθιµα, που έδι-
ναν νόηµα και περιεχόµενο
στη ζωή µας!

Ôï ÐÜó÷á ôçí ðñïðïëåìéêÞ åðï÷Þ
êáé ôá ðñþôá ìåôáðïëåìéêÜ ÷ñüíéá,
óôçí ÐáñïéêéÜ ôçò ÐÜñïõ

Ο Επιτάφιος της
Εκατονταπυλιανής,
τη δεκαετία του
1930, πλαισιωµένος
από δύο ναύτες του
Πολεµικού
Ναυτικού. Πίσω από
το δεξιό ναύτη ο
παπα - Γιώργης
Σκαραµαγκάς.
(Φωτογραφία από τη
συλλογή της
εκπαιδευτικού κ.
Άννας Μαύρη).

Του Παναγιώτη
Πατέλλη

Απόσπασµα από
το υπό έκδοση
βιβλίο του,
«Αναµνήσεις
ενός Παριανού»

Η συν-Κυκλαδικλή Πρωτοβουλία µε
αφορµή την Εργατική πρωτοµαγιά σε
µήνυµά της τονίζει τα εξής:
“Η Εργατική Πρωτοµαγιά βρίσκει ακόµα µία
χρονιά τους εργαζόµενους και τους συνταξι-
ούχους σε δεινή θέση, εξαιτίας της αντεργατι-
κής κυβερνητικής πολιτικής. O νόµος για το
ασφαλιστικό, που πρόσφατα ψηφίστηκε χάρις
στην οριακή κυβερνητική κοινοβουλευτική
πλειοψηφία, περικόπτει τις συντάξεις, αυξάνει
τα όρια ηλικίας, ενώ ταυτόχρονα δίνει καίριο
πλήγµα στη δηµόσια κοινωνική ασφάλιση. Η
ανασφάλεια ιδιαίτερα στους νέους εντείνεται,
η ακρίβεια καλπάζει, ενώ ο δηµόσιος πλούτος

(αεροµεταφορές, τηλεπικοινωνίες, ενέργεια,
λιµάνια κλπ.) εκποιείται προς χάριν της αντα-
γωνιστικότητας, δηλαδή των κερδών των
µεγάλων εγχώριων και ξένων συµφερόντων.
Η δηµόσια παιδεία και η υγεία υποβαθµίζο-
νται, µε στόχο την υποκατάσταση τους από
τον ιδιωτικό τοµέα. Οι έχοντες γίνονται περισ-
σότερο κατέχοντες, ενώ πληθαίνουν όσοι βρί-
σκονται κάτω από το όριο της φτώχειας. 
Στις Κυκλάδες η πραγµατικότητα αυτή -
ιδιαίτερα στον ιδιωτικό τοµέα- εκφράζε-
ται ακόµα πιο έντονα, αφού οι δεκάδες
χιλιάδες διάσπαρτοι εργαζόµενοι έλλη-
νες και µετανάστες που δουλεύουν κατά

βάση εποχιακά σε µικρές µονάδες και
στον τουρισµό, βιώνουν την ανασφά-
λεια, την υποαπασχόληση, τα εξαντλητι-
κά ωράρια , τις χαµηλές αµοιβές, τη
µαύρη εργασία, την ανεργία περίπου ως
κάτι το φυσιολογικό.
Οι µηχανισµοί ελέγχου είναι σχεδόν µηδαµι-
νοί, ενώ οι δηµόσιες υπηρεσίες (∆ιοίκησης και
Αυτοδιοίκησης), εξακολουθούν να είναι υπο-
στελεχωµένες, αδυνατώντας να εξυπηρετή-
σουν τους πολίτες και µετατρέποντας τους
υπαλλήλους τους σε θύτες και θύµατα. Και
στις υπηρεσίες του δηµοσίου κύριο χαρακτη-
ριστικό, εκτός από την υποστελέχωση, παρα-

µένουν οι χαµηλές αµοιβές, ενώ για την πλει-
ονότητα των υπαλλήλων που µετακινούνται
εκτός έδρας, οι αποζηµιώσεις παραµένουν
ελάχιστες και καταβάλλονται µε απελπιστική
καθυστέρηση. Για µας ο µόνος δρόµος που
αποµένει, είναι ο δρόµος του αγώνα και
η ενωτική αγωνιστική παρέµβαση των εργαζο-
µένων και των συνδικάτων τους, ανεξάρτητα
από χρώµα, παράταξη και ιδεολογία.
Κανένας εργαζόµενος εκτός σωµατείων!
Κανένα σωµατείο χωρίς αγωνιστικές κινητο-
ποιήσεις! Ναι στις ενωτικές πρωτοµαγιάτι-
κες συγκεντρώσεις και εκδηλώσεις!

29-4-08, Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ”.

Συν-Κυκλαδική Πρωτοβουλία:
“ΖΗΤΩ Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ! ΖΗΤΩ ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ!”
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Σε µια προσπάθεια να προσελκύσει τα παιδιά στον αθλητισµό και να τα
αποσπάσει από όλα αυτά τα σύγχρονα παιχνίδια που δεν έχουν τίποτα
να τους προσφέρουν ο Αστέρας Μαρµάρων Πάρου διοργανώνει το 1ο
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΡΙΑΝΩΝ ΑΚΑ∆ΗΜΙΩΝ «ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ 2008» ∆ΕΛΑ-
ΒΙΝΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ.
Στο πρωτάθληµα που ξεκίνησε στις 21 Απριλίου συµµετέχουν επτά ακαδηµίες
(Α.Ο. Πάρου, ΑΜΕΣ Νηρέας, ΑΜΕΣ Μαρπησσαϊκός, ΜΕΑΣ Αστέρας
Μαρµάρων, Κατηχητικά Παροικίας και οι Σχολές του Ολυµπιακού και του
Παναθηναϊκού στην Πάρο.) και περίπου 250 παιδιά. Τα παιδιά που συµµετέ-
χουν χωρίστηκαν σε τρία τµήµατα σύµφωνα µε την ηλικία τους. Στο 1ο τµήµα
παίζουν παιδιά από Α’ έως ∆’
∆ηµοτικού, στο 2ο Ε’ και ΣΤ’
∆ηµοτικού και στο 3ο παιδιά Α’ και Β’
Γυµνασίου. Σύµφωνα µε τον κανονι-
σµό θα διεξαχθεί ένας κανονικός γύρος
Πρωταθλήµατος.
Οι αγώνες πραγµατοποιούνται στα δύο
γήπεδα 5Χ5, στο ΠΑΝΘΕΟΝ στην
Παροικία και στο CORNER SPORTS
CAFE στη Νάουσα. Η επιλογή των
γηπέδων έγινε προκειµένου τα παιδιά
να µπορούν να έρχονται συχνότερα σε
επαφή µε τη µπάλα. Στόχος των
ανθρώπων του Αστέρα Μαρµάρων είναι
µέσα από τη διοργάνωση να διαµορφω-
θούν χαρακτήρες µέσα από το «χαρα-
κτήρα» του τουρνουά (γι’ αυτό και το
ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ) και να προσεγγί-
σουν τα παιδιά τον αθλητισµό.
Ο Αστέρας Μαρµάρων ζητάει την
παρουσία σας στα γήπεδα.
Με αυτό τον τρόπο οι φίλαθλοι που θα
παρακολουθήσουν τα παιχνίδια θα
στηρίξουν πρώτα τα ίδια τα παιδιά κι
έπειτα τη διοργάνωση που οι άνθρωποι
του Αστέρα ευελπιστούν ότι θα  γίνει
θεσµός και κάθε χρόνο θα απασχολεί
ακόµα περισσότερα παιδιά.

Τα αποτελέσµατα της 1ης αγωνιστικής
έχουν ως εξής:
1ο γκρουπ
Α.Ο. ΠΑΡΟΥ - Β’ ΝΗΡΕΑΣ Β’:..................4 - 2
G.F.D. - ΝΗΡΕΑΣ Α’: ..............................3 - 4
Α.Ο. ΠΑΡΟΥ - Α’ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: ............3 - 6
ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ - Αστέρας Μαρµάρων: ..3 - 6
2ο γκρουπ
Α.Ο. ΠΑΡΟΥ Β’ - Αστέρας Μαρµάρων: ....3 - 1
Κατηχητικά Παροικίας - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: ..2 - 4
Α.Ο. ΠΑΡΟΥ Α’ - ΝΗΡΕΑΣ Β’:..................3 - 0
G.F.D. - ΝΗΡΕΑΣ Α’: ..............................1 - 2
3ο γκρουπ
ΜΑΡΠΗΣΣΑΙΚΟΣ - Αστέρας Μαρµάρων:Αναβλ.
G.F.D - ΝΗΡΕΑΣ: ..................................0 - 6
Α.Ο. ΠΑΡΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: ..............10 - 2

Παράγονται στο σύγχρονο τυροκοµείο της Ένωσης Α.Σ. Πάρου και είναι γνήσια Παριανά προϊόντα

11οο ΠΠρρωωττάάθθλληημμαα  ΠΠααρριιααννώώνν  ΑΑκκααδδηημμιιώώνν  
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Κρουσταλάκης Ι.
Μπάλκας Παν.
Σταθερός Ι.
Σιλιντζίρης Ν.
Κρητικός Σ.
Μουράι Σ.
Μπάλκας Παύλ.
Περαντινός Ρ.
Κοκάι Μ.
Αλιπράντης Ν.
Καραγκούνης Αλ.
Άσκο Γ.

Νίκας ∆.
Μπάλιος Γ.
Ρούσσος Χ.
Πατέλης Π.
Τσαντάνης Ν.

Προπονητής:
Γιώργος Παρούσης
Πρόεδρος: Ηλίας
Κουντροµιχάλης
Γεν. Αρχηγός:
Κώστας Τσαντάνης

Α.Ο. Πάρου 2007-2008
Αυτοί είναι οι πρωταθλητές

Ο Α.Ο. Πάρου ήταν η οµάδα
που κατέκτησε το πρωτάθληµα
ποδοσφαίρου στις Κυκλάδες
για την περίοδο 2007-08 στους
παίδες. Η οµάδα της Πάρου
ήταν ανώτερη και κατέκτησε
δίκαια τον τίτλο.
Η τελική φάση του πρωταθλή-
µατος ποδοσφαίρου Κυκλάδων
στους παίδες πραγµατοποιήθη-
κε το περασµένο σαββατοκύ-
ριακο στην Τήνο. Σε αυτή την
τελική φάση είχαν προκριθεί
τέσσερις οµάδες. Ο Α.Ο. Τήνου
που διοργάνωσε άψογα το φαι-
ναλ φορ, ο Α.Ο Πάρου, η Άνω

Σύρος και ο ΠΑΣ Νάξου.
Στους δυο ηµιτελικούς, που
έγιναν το Σάββατο 19
Απριλίου, ο Α.Ο. Τήνου επικρά-
τησε µε 3-1 της Άνω Σύρου και
ο Α.Ο. Πάρου µε 3-2 του ΠΑΣ
Νάξου.
Στην κατηγορία παίδων αγωνί-
ζονται όσοι έχουν γεννηθεί από
το 1993 έως και το 1997.

Ο τελικός
Η διαφορά δυναµικότητας ανά-
µεσα στις δυο οµάδες που βρέ-
θηκαν στον τελικό ήταν εµφα-
νής. Ο Α.Ο. Πάρου δεν δυσκο-

λεύτηκε να επικρατήσει µε 5-0
και να πάρει το πρωτάθληµα
για δεύτερη φορά τα τελευταία
τρία χρόνια (είχε πάρει τον
τίτλο και το 2005-06) και
για τρίτη στην ιστορία
του. 
Τα γκολ για τους νικητές
σηµείωσαν ο Σιµιτζίδης
(2), Καραγκούνης,
Κρητικός και Μουράι.
Να σηµειώσουµε ότι τον
τελικό παρακολούθησαν
περίπου 400 φίλαθλοι που
είχαν δηµιουργήσει µια
εντυπωσιακή ατµόσφαιρα

αντάξια ενός τελικού.
Άψογη η διαιτησία του ∆ρόσου
και των εποπτών Σκανάγκα και
Βανάγκεν.
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