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∆εκαπενθήµερη
εφηµερίδα

στην υπηρεσία
της Πάρου και της

Αντιπάρου
Περίοδος Β’
� Έτος 4ο

� Αρ. φύλλου 78
� Τιµή 1 ευρώ
� Πέµπτη 20
Μαρτίου 2008

Συνέντευξη  με  τον  συμππατριώτη  μαςς  Νίκο  Τσιγώνια
κορυφφαίο  στέλεχοςς  του  ΣΥ.ΡΙΖΖ.Α.

Âáñý ôï ôßìçìá
áðü ôçí
ðïëéôéêÞ
ôçò Í.Ä.
Ο “Παριανός Τύπος” αξιοποιώντας την παρουσία στο νησί
του συµπατριώτη µας Νίκου Τσιγώνια, κορυφαίου στελέχους
του ΣΥ.ΡΙΖ.Α., του πήρε συνέντευξη την οποία δηµοσιεύουµε
στις σελίδες 4-5.
Η εφηµερίδα µας θεωρεί σηµαντική τη συνέντευξη αυτή,
επειδή τα ποσοστά που δίνουν οι δηµοσκοπήσεις στο ΣΥ.ΡΙΖ.Α.
είναι υψηλά και εάν αυτά καταγραφούν σε εκλογές τότε
αλλάζει ριζικά το δικοµµατικό σύστηµα µε το οποίο κυβερνάται
η χώρα από τη µεταπολίτευση του 1974 µέχρι σήµερα.
Ο Νίκος Τσιγώνιας απαντά σε κρίσιµα ερωτήµατα που έθεσε
η εφηµερίδα µας και ξεκαθαρίζει τι είναι ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. και
ποιό το περιεχόµενο της πολιτικής του.

Σύµφωνα µε πληροφορίες µας
η προκαταρκτική εξέταση
για το σκάνδαλο του
∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου
Πάρου - Αντιπάρου συνεχίζε-
ται µε την εξέταση εργολά-
βων, που είχαν αναλάβει να
εκτελέσουν λιµενικά έργα
και πιθανόν και άλλα
µε αναθέσεις από το
∆ιοικητικό Συµβούλιο ή τον
πρόεδρό του.
Ως γνωστόν η προκαταρκτική
εξέταση διενεργείται από

αξιωµατικό του Λιµεναρχείου
Πάρου.
Εν τω µεταξύ µετά την προ-
σφυγή που έκανε η
Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου
στο Συµβούλιο της
Επικρατείας εν σχέσει µε το
γνωστό πρόβληµα της σύνθε-

σης του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του Λ.Τ., ο σηµα-
ντικός αυτός δηµοτικός
φορέας παραµένει ανενεργός
και χωρίς διοίκηση, όταν βρί-
σκονται σε εκκρεµότητα σηµα-
ντικά έργα όπως η επισκευή
του βασικού προβλήτα του

λιµανιού της Παροικιάς και ο
λιµενοβραχίονας της Νάουσας.
Σύµφωνα µε πληροφορίες µας
το τρίτο τµήµα του
Συµβουλίου της Επικρατείας
όρισε την εκδίκαση της υπό-
θεσης για το προσεχή
Νοέµβριο, και η µόνη περί-
πτωση που µπορεί έστω και
προσωρινά να δώσει λύση
είναι αυτή της προσωρινής
διαταγής για τον άµεσο διορι-
σµό µεταβατικής διοίκησης
µέχρι το Νοέµβριο του 2008.

ΣΣυυννεεχχίίζζεεττααιι  ηη  ππρροοκκααττααρρκκττιικκήή    εεξξέέτταασσηη  
γγιιαα  ττοο  σσκκάάννδδααλλοο  ττοουυ  ΛΛιιμμεεννιικκοούύ  ΤΤααμμεείίοουυ

Ìå”êáñÝ” ôïõ
ÄïõëãåñÜêç
Πύργος - Νηρέας 3-5 Σελ. 11

Íá óõíôçñçèïýí
ïé ðáéäéêÝò ÷áñÝò      Σελ. 3
Ζητά η ∆ηµοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία

Åßìáóôå õðåñÞöáíïé
Για τη συµπατριώτισσά
µας Μαρία Κυδωνιέως
- Φωστέρη          Σελ. 7

ÑÞãáò
åíáíôßïí
Âñïýôóç
Για τη
νησιωτικότητα

Σελ. 6

ÅêëïãÝò
óôï
ÍçñÝá
Το νέο 11µελές
συµβούλιο

Σελ. 12

ÅðéóôïëÞ
äéáìáñôõñßáò

Á.Ï. ÐÜñïõ

Ïé íÝåò
ôéìÝò ôçò
Blue Star
ãéá ÐÜñï

Σελ. 3
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Π α ρ ι α ν ό ς  Τ ύ π ο ς

ΚΚύύρριιεε  ∆∆ιιεευυθθυυννττάά,,
To 1995 η τότε δηµοτική αρχή υποχρέωσε το
Γιάννη Βεντουρή να αποµακρύνει τις πλάκες
Καρύστου που είχε τοποθετήσει σε κοινόχρη-
στο χώρο µπροστά από το κατάστηµα υγειονο-
µικού ενδιαφέροντος που διατηρούσε.
Σύµφωνα µε τις υποδείξεις του ∆ήµου στη
θέση τους τοποθέτησε παριανή ψαρόπλακα.
Την ίδια περίοδο η δηµοτική αρχή έριξε κάτω
ηλεκτροφωτισµένη πέργκολα σούπερ µάρκετ
που είχε µετατραπεί σε υπαίθριο µανάβικο και
κατέβασε περίπου 500 υπερµεγέθεις ταµπέλες
από καταστήµατα του παραλιακού δρόµου της
Παροικιάς και της πλατείας Μαντώς
Μαυρογένους. Οι ενέργειες αυτές του δήµου
επιδοκιµάστηκαν από τους δηµότες, αποδοκι-
µάστηκαν όµως από τους θιγόµενους που απεί-
λησαν και µε µηνύσεις.

∆εν ήταν αρµοδιότητα του δήµου να προβεί
σ’ αυτές τις ενέργειες. Ο δήµος τότε ενσυνεί-
δητα είχε παρανοµήσει. Παράνοµοι όµως ήταν
και οι επιχειρηµατίες που υπέστησαν τις συνέ-
πειες. Γι’ αυτό και κανείς επιχειρηµατίας δεν
κατέθεσε τελικά µήνυση.
Αυτά έγιναν πριν από 12 χρόνια και µέχρι να
έλθει στα πολιτικά πράγµατα της Πάρου η
πολλά υποσχόµενη «Ενότητα για το µέλλον», η
κατάσταση κρατιόταν σε ανεκτό επίπεδο. 
Από το 2003 όµως και µετά η κατάσταση
ξέφυγε από κάθε έλεγχο.

Ξυλοκατασκευές, µόνιµες εγκαταστάσεις που
απαγορεύονται δια ροπάλου, τζαµαρίες και
αισθητική απαράδεκτη και αντίθετη µε το τοπι-
κό χρώµα στις όψεις των καταστηµάτων, στα
τραπεζοκαθίσµατα και πάει λέγοντας.
Όταν κάποιοι δηµότες επεσήµαιναν αυτή την
απαράδεκτη κατάσταση, η δηµοτική αρχή
δήλωνε αναρµόδια και παρέπεµπε στην πολεο-
δοµία. Αλλά η πολεοδοµία το µόνο που µπο-
ρούσε να κάνει ήταν να επιβάλει πρόστιµο δια-
τήρησης της αυθαίρετης κατασκευής και υπο-
βολή µήνυσης. Αυτά όµως δεν πτοούν τον επι-
χειρηµατία, εάν το οικονοµικό όφελος από την
αυθαίρετη κατασκευή είναι µεγαλύτερο του
προστίµου. Εκτός τούτου η πολεοδοµία συνή-
θως αντιδρά µόνον εάν υπάρξει συγκεκριµένη
καταγγελία.

Το ερώτηµα που αιωρείται έχει σχέση µε το τι
προτίθεται να πράξει η δηµοτική αρχή.
Η «Ενότητα για το µέλλον», που διοικεί το
δήµο µας, οφείλει να χαράξει πολιτική και να
σταµατήσει την ασυδοσία. Και αυτό µπορεί να
το πράξει σε συνεννόηση µε τους επιχειρηµα-
τίες του είδους. Να τους ζητήσει να µην προ-
χωρήσουν σε «ανακαινίσεις» των κοινόχρη-
στων χώρων, πριν υπάρξει δηµοτική απόφαση.
Και η δηµοτική απόφαση πρέπει να έλθει
σύντοµα και να έχει ρεαλιστικά χαρακτηριστι-
κά, που δεν θα βάλουν το δήµο και τους επι-
χειρηµατίες σε περιπέτειες. Η απόφαση για
τους κοινόχρηστους χώρους, πρέπει να απαντά
στο σήµερα, να καθορίζει τη µελλοντική χρήση
τους και να δίνει συγκεκριµένη πίστωση χρό-
νου τουλάχιστον µιας διετίας για την προσαρ-
µογή των επιχειρήσεων στα νέα δηµοτικά
δεδοµένα.

Φιλικά 
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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:
www.parianostypos.blogspot.com
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ:  25 ευρώ
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:  100 ευρώ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ  6871

Και  τώρα  τι  κάνουμε;
(Αναδηµοσίευση από το blog PAROS PRESS)
Ένα κοινά αποδεκτό γεγονός, που παρατηρείται τον τελευταίο καιρό,
ιδιαίτερα µετά τα γεγονότα του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου, είναι η
συνεχώς αυξανόµενη αποστασιοποίηση όλων µας από όλα όσα δια-
δραµατίζονται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Οι χαµηλές προσδοκίες που
τρέφουν οι πολίτες για την βελτίωση της καθηµερινότητας τους, από
την πλειονότητα των προσώπων που δραστηριοποιούνται στα κοινά σε
συνδυασµό µε την αλαζονική συµπεριφορά αρκετών εξ αυτών, είχαν
σαν αποτέλεσµα την αποµάκρυνση µας από την ενεργό ενασχόληση
µε τα κοινά.
Μέσω των ΜΜΕ και του διαδικτύου, γινόµαστε όλοι µας κοινωνοί των
εξελίξεων που συµβαίνουν γύρω µας. Σχηµατίζουµε άποψη.
∆ιαµορφώνουµε γνώµη. Ως εκεί όµως. Η συµπεριφορά µας περιορίζε-
ται σε µια απλή καταγραφή γεγονότων αφού αποφεύγουµε να παρέµ-
βουµε, ακόµη και για θέµατα που µας αφορούν άµεσα.
Στο πλαίσιο αυτό η δραστηριοποίηση των πολιτών και η ενεργή
συµµετοχή τους στα κοινά, γίνεται πλέον στις µέρες µας περισσότερο
αναγκαία παρά ποτέ. Καθίσταται έτσι σαφές ότι η ενεργοποίηση µας
είναι πρόκληση για όλους όσους οραµατίζονται ένα καλύτερο αύριο
για την κοινωνία.

25η Μαρτίου
1953...
Αναµνηστική φωτογρα-
φία στην Αγία Άννα
προσκόπων, ναυτοπρο-
σκόπων και λυκόπου-
λων. Το πρωί τις 25ης
Μαρτίου οι πρόσκοποι
σάλπιζαν εγερτήριο σάλ-
πισµα από το λόφο του
Αγίου Κων/νου. Στη
συνέχεια και σε παράτα-
ξη µε επικεφαλής τους
σαλπιγκτές και τους
τυµπανιστές βάδισαν
στους κεντρικούς δρό-
µους της Παροικιάς
προσδίδοντας εορταστι-
κό και εθνικό χρώµα
στην ηµέρα. Την ίδια
ώρα οι καµπάνες των
εκκλησιών ηχούσαν χαρ-
µόσυνα. Στη φωτογρα-
φία διακρίνονται στην
πρώτη σειρά από αριστε-
ρά οι: Πώλος Μιχάλης,
Καραµανώλης Ανδρέας,
Καλακώνας ∆ηµήτρης,
Τριαντάφυλλος Πέτρος,
Κρητικός Σταµάτης,
Τζουάνης ∆ηµήτρης,
Ραγκούσης Τάκης,
Ραγκούσης Χάρης,
Σκαραµαγκάς και
Τριαντάφυλλος
Κυριάκος.
Στη δεύτερη σειρά:
Καλαλές ∆ηµήτρης,
Κρητικός Μανώλης,
Λατσός Κώστας,
Τσαντάνης Γιάννης,
Αποστολόπουλος
Φανούριος και
Ραγκούσης Πέτρος.
Τα λυκόπουλα
µας είναι άγνωστα. 

∆εν ακούστηκαν καλά λόγια για
τη µελέτη του Γενικού πολεοδοµι-
κού Σχεδίου που πρόσφατα
παρουσιάστηκε η Β1 φάση της
από τους µελετητές. Επί του
παρόντος δε θα σταθούµε στην
ουσία του πράγµατος, ούτε άλλω-
στε προλαβαίνουµε να τη µελετή-
σουµε και να κάνουµε προτάσεις
µέχρι τις 31 Μαρτίου του 2008
που λήγει η προθεσµία. Απλά
κάνουµε σκέψεις που φέρνουν
µελαγχολία για το οικιστικό µέλ-
λον του τόπου µας.
Η Επιχείρηση Πολεοδοµικής
Ανασυγκρότησης ξεκίνησε στα
µέσα της δεκαετίας του ΄80 µε
αισιοδοξία και µεγάλο ενθουσια-
σµό για να καταλήξει στα σκουπί-
δια, επειδή το κράτος δεν είχε
δηµιουργήσει µηχανισµούς που
θα την επέβαλαν. Η ειδική χωρο-
ταξική µελέτη της Πάρου, που

ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας
του ΄90 παρά τις σοβαρές και
οργανωµένες προσπάθειες της
τοπικής αυτοδιοίκησης του νησιού
δεν εφαρµόστηκε και βρίσκεται
στα συρτάρια κάποιου γραφείου
του ΥΠΕΧΩ∆Ε, επειδή είχε πολι-
τικό κόστος. Και τώρα έρχεται η
µελέτη του Γενικού Πολεοδοµικού
Σχεδίου της Πάρου, που µόλις
γίνει νόµος του κράτους, κάποιος
ή κάποιοι θα την προσβάλλουν
στο Συµβούλιο της Επικρατείας,
το έργο στο νησί το έχουµε ξανα-
δεί,  για να την ακυρώσουν. Και
αν ακυρωθεί θα ξεκινήσουµε
«πάλι από την αρχή» όπως λέει το
γνωστό τραγούδι. Στο  µεταξύ τα
οικονοµικά συµφέροντα θα χτί-
ζουν ανενόχλητα και δεν θα αφή-
σουν άκτιστες ούτε τις κορυφές
των βουνών µας. Αυτή τη δυσοίω-
νη πρόβλεψη κάνουµε.

Σκέψειςς  ππου  φφέρνουν  μελαγχολία  

Η πρόγευση θα υπάρξει
τις µέρες του Πάσχα, για το
τι θα συµβεί το καλοκαίρι µε το
οξυµένο κυκλοφοριακό πρόβλη-
µα.
Το µποτιλιάρισµα κάποιες ώρες
αιχµής θα καλύπτει το σύνολο
του περιφερειακού της
Παροικιάς και η αγανάκτηση του

κόσµου θα µεγαλώνει χωρίς εν
τω µεταξύ να έχει δροµολογηθεί
η επίλυσή του. Η κυκλοφοριακή
µελέτη του Πολυτεχνείου ανα-
παύεται στα συρτάρια του
δήµου, το δεύτερο περιφερειακό
µάλλον τον ξεχνάµε, ενώ οι
κυκλοφοριακές ρυθµίσεις µε
βάση την υπάρχουσα κατάσταση,

παρά τον ορθολογισµό τους δεν
πρόκειται να αποδώσουν.
Χάθηκε πολύτιµος χρόνος για
κάποια έργα υποδοµής, τα οποία
όµως η «Ενότητα για το µέλλον»
δεν τόλµησε και ούτε πρόκειται
να τολµήσει, γιατί όπως κυκλο-
φορεί συν τοις άλλοις, τα ταµεία
του δήµου είναι άδεια.

Ο  εεφιάλλττης  ττου  κυκλλοφοριακού
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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://www.parianostypos.blogspot.com

Σύµφωνα µε πληροφορίες
µας η πανελλαδική απεργία
της Τετάρτης 19 Μαρτίου,
που κήρυξαν οι ΓΣΕΕ
και η Α∆Ε∆Υ, ενάντια στο
ασφαλιστικό νοµοσχέδιο,
είχε µεγάλη επιτυχία και
στην Πάρο.
Στο δήµο η συµµετοχή του
διοικητικού προσωπικού που
συνήθως αυτό απεργεί, έφτα-
σε σε ποσοστό 70% στο επαρ-
χείο στο 50% στη πρωτοβάθ-
µια εκπαίδευση στο 51% και
στη δευτεροβάθµια έφτασε

το 78%. Οι οργανισµοί
κοινής ωφέλειας (∆ΕΗ,
ΕΛΤΑ, ΟΤΕ, ΙΚΑ) ήταν µεν
ανοιχτοί αλλά υπολειτουρ-
γούσαν και κάποιες µε προ-
σωπικό ασφαλείας, Η ∆ΟΥ
υπολειτούργησε ενώ οι τρά-
πεζες (Εθνική, Αγροτική,
Εµπορική, Alpha) ήταν κλει-
στές. Η Τράπεζα Πειραιώς
και η Eurobank ήταν ανοι-
χτές.
Τέλος στο Κέντρο Υγείας ορι-
σµένα τµήµατα λειτούργησαν
µε προσωπικό ασφαλείας

χωρίς όµως να δηµιουργη-
θούν προβλήµατα επειδή
υπήρξε µειωµένη προσέλευ-
ση του κόσµου, ο οποίος γνώ-
ριζε ότι επρόκειτο να γίνει
απεργία.
∆εν λειτούργησαν επίσης
στην Πάρο τα συµβολαιογρα-
φεία, και τα δικηγορικά γρα-
φεία.
Η απεργία της περασµένης
Τετάρτης, θεωρείται από
πλευράς συµµετοχής ως η
µεγαλύτερη των τελευταίων
χρόνων.

Μεγάλη η συµµετοχή στην απεργία
της ΓΣΕΕ και της Α∆Ε∆Υ και στην Πάρο

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η ∆ηµοτική Αγωνιστική
Συνεργασία στις 18 Μαρτίου επισηµαίνει την εγκα-
τάλειψη που υπάρχει στις παιδικές χαρές. Το
πλήρες κείµενο έχει ως εξής:
“Παρά τη µεγάλη αύξηση του πληθυσµού της
Παροικιάς, στα πέντε περίπου χρόνια εξουσίας
αυτής της ∆ηµοτικής Αρχής, κανένα µέτρο δεν πάρ-
θηκε για την αναβάθµιση και την αύξηση των κοινό-
χρηστων χώρων που προορίζονται για µικρά παιδιά.
Αντίθετα στη µία παιδική χαρά που είναι στον «Κάτω
γυαλό» ο χορταριασµένος χώρος και σπασµένα
όργανα συνθέτουν το σκηνικό της εγκατάλειψης.
Στην άλλη που βρίσκεται στη πλατεία Μαντώς
Μαυρογένους αφού έφεραν την ανάπλαση της πλα-
τείας στα µέτρα τους, µίκρυναν τη παλιά παιδική
χαρά και την µετέφεραν σε ένα υποβαθµισµένο
χώρο πίσω από τον Ο.Τ.Ε., χωρίς παγκάκια για να
κάθονται οι συνοδοί και χωρίς ίχνος προστασίας
από τον ήλιο µε δένδρα ή µε τεχνητό τρόπο.
∆εν έφταναν όλα αυτά, και πριν τέσσερις µήνες η
∆ηµοτική Αρχή προχώρησε στη τσιµεντόστρωση της
παιδικής χαράς, ώστε να τοποθετηθεί συνθετικός
τάπητας.
Όλο αυτό το χρονικό διάστηµα η παιδική χαρά είναι
ένας χώρος παγίδα, αφού τα µικρά παιδιά στη κάθε
πτώση τους, τραυµατίζονται και κινδυνεύουν να κτυ-
πήσουν θανάσιµα.
Καταγγέλλουµε την αδιαφορία τους και απαιτούµε
να δείξουν έστω και τώρα ευαισθησία απέναντι στα
µικρά παιδιά.
• Να απαγορεύσουν τη χρήση της παιδικής χαράς
της Μαντώς µέχρι να λύσουν το πρόβληµα.
• Nα αποδώσουν στη παιδική χαρά το χώρο που
της ανήκε, να τοποθετήσουν παγκάκια και να φρο-
ντίσουν για την ηλιοπροστασία του χώρου της.
• Να συντηρήσουν τη παιδική χαρά στον «Κάτω
γυαλό».

∆ημοτική  Αγωνιστική  Συνεργασία

Íá óõíôçñçèïýí ïé ðáéäéêÝò ÷áñÝò

Οι νέες τιµές της
Blue Star από 1-4-08
Η Blue Star Ferries ανακοίνωσε τις νέες τιµές
που θα ισχύσουν από 1 Απριλίου στα δροµολόγια
από τον Πειραιά για την Πάρο.
Πιο συγκεκριµένα:
Η οικονοµική θέση θα στοιχίζει 29 ευρώ, η αριθ-
µηµένη σε αεροπορικά καθίσµατα 33 ευρώ, το
σαλόνι 46 ευρώ και 51,50 την περίοδο από 1-7
έως 14-9. Η καµπίνα Α2 74 ευρώ και η καµπίνα
Α3, Α4 61 ευρώ.
Το Ι.Χ. αυτοκίνητο θα στοιχίζει 80 ευρώ, το µέτρο
για τροχόσπιτα, βάρκες 23 ευρώ, τα µηχανάκια
21,50 ευρώ και τα µηχανάκια µε τρεις ή τέσσερις
τροχούς 41 ευρώ.
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Συνέχεια από τη σελ. 1

- Συνασπισµός και ΣΥΡΙΖΑ. Είναι
το ίδιο; Υπάρχουν διαφορές και
ποιες είναι αυτές;

«Ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. είναι µια πολιτική
συνεργασία αριστερών δυνάµεων.
Είναι το κοινό σπίτι, κοµµάτων,
οργανώσεων, πολιτικών οµάδων και
πρωτοβουλιών, καθώς και πάρα πολ-
λών µη ενταγµένων, ως τώρα σε οργα-
νώσεις, αριστερών αγωνιστών και
αγωνιστριών. Είναι ένα ενωτικό
σχήµα, βασισµένο στην ανάγκη των
καιρών και τις προσδοκίες του
κόσµου της Αριστεράς για ενότητα
και κοινή δράση. 
Ο Συνασπισµός ως κόµµα είναι µια
από τις συνιστώσες του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.
Είναι η µεγαλύτερη, αλλά όχι η
µόνη. Υπάρχουν ακόµη η ΑΚΟΑ µε
εκπρόσωπο στην ενιαία κοινοβουλευ-
τική µας οµάδα τον Γιάννη Μπανιά,
η ∆ΕΑ, οι Ενεργοί Πολίτες µε τον
Μανώλη Γλέζο, η ΚΕ∆Α µε ένα εκ των
στελεχών της, τον κυκλαδίτη Γιάννη
Θεωνά, η ΚΟΕ, η οργάνωση Κόκκινο,
το ∆ΗΚΚΙ που συµµετείχε στα ψηφο-
δέλτια του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. στις τελευταίες
εκλογές, καθώς και εκατοντάδες,
χιλιάδες θα ήταν πιο σωστό, ανέντα-
χτοι αριστεροί, ενταγµένοι τώρα πια
σ’ αυτό το ελπιδοφόρο εγχείρηµα,
που βρίσκεται σε εξέλιξη και παρα-
µένει ανοιχτό σε όλες τις δυνάµεις
και τους αγωνιστές της αριστεράς.
Στην 14µελή κοινοβουλευτική οµάδα
του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. να θυµίσουµε επίσης
ότι συµµετέχουν ο Θοδωρής ∆ρίτσας
και ο Γρηγόρης Ψαριανός που δεν
ανήκουν σε κάποια από τις οργανω-
µένες δυνάµεις του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.».

- Ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. είναι πολιτικός
φορέας διαµαρτυρίας ή φιλοδοξεί
να ασκήσει εξουσία;

«Ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. είναι η Ριζοσπαστική
Αριστερά των αντιστάσεων και των
κινηµάτων. Η µεγάλη πλειοψηφία
της κοινωνίας πλήττεται από το νεο-
φιλελευθερισµό. Η ριζοσπαστική αρι-
στερά οφείλει, µαζί µε αυτήν την
µεγάλη πλειοψηφία να αναδειχθεί σε
πρωταγωνιστή των εξελίξεων. Ο
ΣΥ.ΡΙΖ.Α. πρέπει να είναι ανοιχτός,
να έχει ανοιχτούς ορίζοντες. Να οργα-
νώνει τη διαµαρτυρία, να αντιστέκεται
και ταυτόχρονα να επιδιώκει τη διεύ-
ρυνσή του και την αλλαγή των συσχε-
τισµών. Ο βασικός του στόχος είναι η
ανασυγκρότηση των κινηµάτων και
της αριστεράς. ∆εν τον ενδιαφέρει ο
κυβερνητισµός και οι κεντροαριστε-
ρές εκδοχές διακυβέρνησης. Χωρίς
τις απαραίτητες προϋποθέσεις στην
κοινωνία, χωρίς η κοινωνία να συµ-
µετέχει στην πολιτική δράση και
στους αγώνες, συναινέσεις και µεθο-
δεύσεις κορυφής θα οδηγούσαν σε
νέες και πιο οδυνηρές ήττες. Σήµερα
η αριστερά είναι απέναντι στην εξου-
σία. Αντιπαρατιθέµενη µε επιτυχία
µπορεί να βελτιώνει σηµαντικά τη
ζωή των ανθρώπων και να συγκροτεί
τη δική της ηγεµονία.
Αυτή δεν µπορεί να έχει καµία σχέση
µε τα σηµερινά εξουσιαστικά πρότυ-
πα».

- Γιατί απορρίπτει οποιαδήποτε
συνεργασία µε το ΠΑ.ΣΟ.Κ.;

«Η πλειοψηφία της κοινωνίας, πλη-
ρώνει βαρύ τίµηµα από την νεοφιλε-
λεύθερη πολιτική που εφαρµόζει η

Νέα ∆ηµοκρατία. Η κοινωνία προ-
σπαθεί να οργανώσει τις αντιστάσεις
της. Είναι λογικό ν’ αναζητά στήριξη
και στις πολιτικές δυνάµεις.
∆υστυχώς φαίνεται πια καθαρά ότι το
σηµερινό ΠΑ.ΣΟ.Κ., το επίσηµο
κόµµα, ούτε θέλει ούτε µπορεί να
ασκήσει οποιοδήποτε σοβαρό αντιπο-
λιτευτικό ρόλο. Ουσιαστικά συµπολι-
τεύεται, στηρίζει τα νεοφιλελεύθερα
µέτρα, δεν συµµετέχει και είναι
εχθρικό στους αγώνες.
Ας θυµηθούµε µόνο µερικά.
Συµφωνία µε την Νέα ∆ηµοκρατία
για την κατάργηση του άρθρου 16,
για την κατάργηση ουσιαστικά της
δηµόσιας Παιδείας, συναίνεση για το
ξεπούληµα της Ολυµπιακής, ενιαία
σχεδόν γραµµή στο θέµα του ασφαλι-
στικού (νόµος Ρέππα) καθώς και σ’
αυτό των εργασιακών σχέσεων (υπο-
στήριξη ευέλικτης εργασίας και µερι-
κής απασχόλησης αντί για απαγόρευ-
σή τους) κ.λπ. 
Ευτυχώς διαφοροποιείται ένα µεγάλο
κοµµάτι της βάσης του. Συµµετέχει
στις κινητοποιήσεις, αναζητά διεξό-
δους. Αυτόν όµως τον κόσµο από την
πολιτική της ηγεσίας του δεν τον
εκφράζει πια τίποτα. Όταν το εγκατα-
λείπει ο κόσµος του, εµείς σε ποια
βάση να συνεργαστούµε µαζί του;».

- Ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. προσβλέπει σε
συνεργασία µε το ΚΚΕ προς την
κατεύθυνση της δηµιουργίας µιας
µεγάλης αριστεράς;

«Ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. παλεύει για την πιο
πλατιά ενότητα των δυνάµεων της
Αριστεράς. Παρ’ όλες τις σηµαντικές
διαφορές σε θέµατα πολιτικής και
στρατηγικής υπάρχουν προϋποθέσεις

για κοινή δράση και µε το ΚΚΕ σε
πολλά µέτωπα. Εκείνοι αρνούνται τις
κοινές ενωτικές πρωτοβουλίες. Ακόµη
κι εκεί που δεν υπάρχει διαφορά την
ανακαλύπτουν. Αναδεικνύουν τις
δυνάµεις του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. και της ριζο-
σπαστικής αριστεράς σε κύριο αντί-
παλο. Αυτό είναι αδιέξοδο. ∆ιασπά
και αδυνατίζει τους αγώνες και φαίνε-
ται πια καθαρά ότι κι ο κόσµος της
Αριστεράς το αποδοκιµάζει».

- Η εκλογή ενός νέου ανθρώπου
στην ηγεσία του Συνασπισµού
είχε θετικές επιπτώσεις.
Πρόσφατα γκάλοπ σας δίνουν ένα
18%. Έχει συγκυριακά ή µόνιµα
χαρακτηριστικά αυτό το ποσοστό;

«Απ’ ότι λένε οι ειδικοί επιστήµονες,
αυτοί που διενεργούν τις δηµοσκοπή-
σεις, τα υψηλά ποσοστά του
ΣΥ.ΡΙΖ.Α. τείνουν να αποκτήσουν
µονιµότερα χαρακτηριστικά. Φαίνεται
ότι δεν βασίζονται σε µια στιγµιαία
παρόρµηση και καπρίτσιο.
Προκύπτουν από µια βαθιά δοµική
κρίση. Κρίση των δυο µεγάλων κοµ-
µάτων αλλά και γενικότερα του τρό-
που που “εκπροσωπεί” το πολιτικό
σύστηµα. Κανείς δεν φαίνεται να
ελπίζει πια σ’ αυτό. Αν η Αριστερά
εκπροσωπήσει µε επάρκεια τον
κόσµο της, τους αδικηµένους, τα
θύµατα της σηµερινής εξουσίας, τη
νεολαία, τους εργαζοµένους, τις
γυναίκες, αν διεκδικήσει και πετύχει
τη συµµετοχή τους στην πολιτική
τότε θα διατηρήσει και θα διευρύνει
αυτά τα ποσοστά. 
Έτσι θα πρέπει να δούµε και την
απήχηση από την εκλογή του Αλέξη
Τσίπρα. Πέρα από τις ικανότητές του

Ο Νίκος Τσιγώνιας γεννήθηκε στην Αθήνα το
1961. Είναι απόφοιτος του Πάντειου
Πανεπιστηµίου. Η µητέρα του ήταν δασκάλα
στη Μάρπησσα και ο πατέρας του, ∆ηµήτρης,
γόνος της οικογένειας Τσιγώνια, το 10ο από
τα 12 παιδιά. Ο πατέρας του καταδικάστηκε
σε θάνατο για τη γνωστή υπόθεση του
Ναυτικού και εξορίστηκε στα Γιούρα και τη
Μακρόνησο. Είναι παντρεµένος, έχει ένα γιό
το ∆ηµήτρη 9 χρόνων και ασχολείται µε εµπο-
ρικές επιχειρήσεις. Υπήρξε µέλος του ΚΚΕ
Εσωτερικού. Σήµερα είναι στη Γραµµατεία
του ΑΚΟΑ και µέλος της Πανελλαδικής
Οργανωτικής Γραµµατείας του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.

Ôï ÐÁ.ÓÏ.Ê.
ïýôå èÝëåé,
ïýôå ìðïñåß
να  ασκήήσεει  σοβαρό
αντιπολιτεευτικό  ρόλο
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και την συµπάθεια που αποπνέει,
είναι ένας νέος άνθρωπος, αυθεντικός
εκπρόσωπος µιας νεολαίας αποκλει-
σµένης πολιτικά, οικονοµικά και κοι-
νωνικά. Είναι ένας από αυτούς, που
γίνεται πρωταγωνιστής, και βρίσκεται
στο προσκήνιο. Θα πετύχουµε αν το
ίδιο καταφέρουµε για όλους τους
νέους».

- Η κυβέρνηση της Νέας
∆ηµοκρατίας αντιµετωπίζει προ-
βλήµατα. Το ίδιο συµβαίνει και
µε το ΠΑ.ΣΟ.Κ. Η φύση αυτών των
προβληµάτων, κατά την άποψή
σας, έχει δοµικό χαρακτήρα ή
συγκυριακό;

«Η Νέα ∆ηµοκρατία “κυβερνά” τη
χώρα µε µια ισχνή, οριακή πλειοψη-
φία που µόλις και µετά βίας συγκέ-
ντρωσε χάρη στον εκλογικό νόµο. Μ’
έναν καινούργιο ακόµη πιο ληστρικό
εκλογικό νόµο προσπαθεί ως κυβέρ-
νηση µιας ελάχιστης πια µειοψηφίας
να συνεχίσει την καταστροφική για
την κοινωνία, το περιβάλλον, τους
δηµοκρατικούς θεσµούς πολιτική
της.
Για το ΠΑ.ΣΟ.Κ. είπαµε. Σαν να µην
υπάρχει!
Η δυσαρέσκεια του κόσµου για τα
προβλήµατα, που όχι µόνο δεν λύνο-
νται αλλά µεγαλώνουν, δεν διοχετεύε-
ται πλέον σε ανώδυνα για το σύστηµα
κανάλια. Οι πολίτες ξαναβλέπουν µε
ενδιαφέρον τη δράση των κινηµάτων
και την αριστερά. Η ιστορία δεν
τελείωσε. Ο νεοφιλελεύθερος µονό-
δροµος, η απόλυτη κυριαρχία των
νόµων της αγοράς οδηγούν τις κοινω-
νίες σε βαθιά κρίση, αρχίζουν να
αµφισβητούνται έντονα. Τα δόγµατα
που οι νεοφιλελεύθεροι µάγοι προέ-

βαλαν απονοµιµοποιούνται στη
συνείδηση των ανθρώπων, αµφισβη-
τούνται οι ίδιες οι δοµές του συστή-
µατος. ∆εν φαίνεται να είναι συγκυ-
ριακό».

- Ασφαλιστικό. Ποια είναι
η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ;

«Η προσωπική στάση των υπουργών
της κυβέρνησης απέναντι στο θεσµό
της κοινωνικής ασφάλισης αποκαλύ-
πτει τη µεγάλη υποκρισία. 
Με βάση τα επίσηµα στοιχεία του
ΙΚΑ η εισφοροδιαφυγή ξεπερνά το
40% των αναµενόµενων εσόδων.
Τα αποθεµατικά των Ταµείων ληστεύ-
ονται από τα αρπακτικά του
Χρηµατιστηρίου και των τραπεζών.
Ας θυµηθούµε τα δοµηµένα οµόλο-
γα. 
Οι ιατρικές και νοσηλευτικές υπηρε-
σίες, οι ιατρικοί εξοπλισµοί, τα ανα-
λώσιµα, τιµολογούνται σε τριπλάσιες
και τετραπλάσιες από την υπόλοιπη
Ευρώπη τιµές από ιδιώτες κερδοσκό-
πους, κάποτε και µε συνεργασία
επίορκων κρατικών λειτουργών.
Συµπέρασµα; Τα ταµεία λεηλατού-
νται από παντού. ∆εν µπορεί παρά
από εκεί, να ξεκινά οποιαδήποτε
πρόταση και δράση της Αριστεράς.
Να σταµατήσει αυτή η λεηλασία.
Άµεσα.
Σύµφωνα µε υπολογισµούς του
Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ, αν
στοιχειωδώς επιλυθεί το θέµα των
εισφορών, εξασφαλίζεται λύση βιώσι-
µη τουλάχιστον έως το 2030».

- Σκόπια, Κόσσοβο, Σερβία.
Αλλαγές συνόρων στα Βαλκάνια.
Υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης στην
περιοχή;

«Μια γενικότερη ανάφλεξη στην
περιοχή δεν φαίνεται να είναι το
πιθανότερο. Εστίες έντασης σίγουρα
υπάρχουν και θα υπάρξουν.
Ασφαλώς χρειάζεται προσοχή. Καλή
γειτονία, σεβασµός στην ανεξαρτησία
κάθε χώρας. Να αφεθούν οι λαοί
µόνοι τους να επιλύσουν προβλήµα-
τα και διαφορές είναι µάλλον ασφα-
λέστερο. Οι παρεµβάσεις των ΗΠΑ
καθώς και κάθε ιµπεριαλιστικής
δύναµης είναι αντίθετες µε τα συµφέ-
ροντα των λαών και εντείνουν
συγκρούσεις και κρίση. Ο σεβασµός
στα δικαιώµατα των µειοψηφιών είναι
επίσης απαραίτητη προϋπόθεση για
να µην βρίσκουν πρόσφορο έδαφος,
αλυτρωτισµός και εθνικισµός».

- Χριστόφιας. Ο πρώτος και µονα-
δικός κοµουνιστής πρόεδρος κρά-
τους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η
αριστερά στην Ελλάδα διδάσκεται
από την πολιτική του ΑΚΕΛ;

«Είναι εξαιρετικά χρήσιµη η επισή-
µανσή σας. Η παρουσία ενός αριστε-
ρού κοµµουνιστή ηγέτη, εκεί που
µέχρι τώρα υπήρχε χώρος, µόνο για
νεοφιλελεύθερες απόψεις, αποκτάει
ιδιαίτερη αξία για την αριστερά και
τους αγώνες των δυνάµεών της στην
Ευρώπη.
Και βεβαίως η εκλογή του ∆ηµήτρη
Χριστόφια είναι επίσης, ένας µεγάλης
σηµασίας σταθµός στην προσπάθεια
να αρθούν τα αδιέξοδα και να επανε-
νωθεί ο λαός της Κύπρου µε ουσια-
στική τη συµβολή της Αριστεράς.
Το παράδειγµα του ΑΚΕΛ έρχεται να
συναντήσει όσα προηγούµενα λέγα-
µε. Μια αριστερά γερά ριζωµένη στην
κοινωνία, ζωντανή, µαζική, αγωνιστι-

κή. Μια τέτοια αριστερά ασφαλώς και
µπορεί, οφείλει να αναλάβει ευρύτε-
ρες ευθύνες».

- Η Πάρος είναι η πατρίδα σας.
Την επισκέπτεστε κάθε χρόνο.
Βλέπετε αλλαγές; Κι αν ναι προς
ποια κατεύθυνση;

«Την Πάρο την βλέπω πάντα πολύ
όµορφη και η συγκίνηση που αισθά-
νοµαι κάθε φορά που βρίσκοµαι εδώ
µπορεί να δυσκολεύει µια πιο αντι-
κειµενική γνώµη. Αυτοί που ζούνε
µόνιµα εδώ γνωρίζουν καλύτερα.
Φαίνεται πως µεγαλώνει συνέχεια η
Πάρος. Εννοώ τις χρήσεις και τα κτι-
σµένα κοµµάτια της. Γιατί βέβαια η
γη δεν αυξάνει, ούτε το πράσινο, τα
νερά...
Φοβάµαι ότι οι υποδοµές παραµέ-
νουν φτωχές. Παρ’ όλο το µέγεθος
της φήµης που -ιδιαίτερα τον τελευ-
ταίο καιρό- τα συνοδεύει, τα έργα
παραµένουν µικρά. Πίσω από τις
ανάγκες, το λιµάνι, οι δρόµοι, οι
δηµόσιες εγκαταστάσεις. Ακόµα και
το ταξίδι το έκανε δυσκολότερο και
ακριβότερο, ο περίφηµος ελεύθερος
ανταγωνισµός. Αν και η Ολυµπιακή
χαθεί, ίσως να ενταθεί µια αίσθηση
αποκλεισµού. Αν λιµάνι και αερο-
δρόµιο ιδιωτικοποιηθούν η αίσθηση
θα γίνει πραγµατικότητα.

Πιστεύω όµως πως υπάρχουν φύλα-
κες στο νησί. ∆υνάµεις που µπορούν
να εγγυηθούν µια άλλη πορεία µια
άλλη ανάπτυξη. Που να σέβεται
ανθρώπους και φύση. Που να τους
τοποθετεί πάνω από τα κέρδη. Και ο
ΣΥ.ΡΙΖ.Α. της Πάρου έχει πολλά,
αξία, µαχητικά στελέχη που οφείλουν
να πρωταγωνιστήσουν και θα πρωτα-
γωνιστήσουν σ’ αυτό».

Συγκέντρωση  του  ΣΥ.ΡΙΖΖ.Α.
Συγκέντρωση του ΣΥ.ΡΙΖ.Α στη Νάουσα πραγµατοποιήθηκε την Τρίτη 11
Μαρτίου στην αίθουσα του Αγίου Αθανασίου στη Νάουσα. Οµιλητής ήταν

το µέλος της Πανελλαδικής Γραµµατείας του ΣΥ.ΡΙΖ.Α συµπατριώτης µας
κ. Νίκος Τσιγώνιας, ο οποίος ανέλυσε την τρέχουσα πολιτική κατάσταση.

Στο φωτογραφικό στιγµιότυπό ο Νίκος Τσιγώνιας ανάµεσα στον Σωτήρη
Καστρουνή (δεξιά) και τον Γιώργο Παπανικολάου µέλη της Γραµµατείας

του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Πάρου - Αντιπάρου.
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Ενόψει της αναθεώρησης του
Συντάγµατος ο Βουλευτής Κυκλάδων
Ιωάννης Βρούτσης παρεµβαίνει υπέρ
της ανάγκης ψήφισης του αναθεωρη-
τέου άρθρου 101.
Συγκεκριµένα απέστειλε επιστολή
προς την Πρόεδρο της Επιτροπής
Αναθεώρησης του Συντάγµατος κ.
Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη καθώς
επίσης και την πρότασή του για την
αναθεώρηση του άρθρου 101.
Το κείµενο της επιστολής του κ.
Βρούτση προς την Πρόεδρο της
Επιτροπής έχει ως εξής:
«Κυρία Πρόεδρε
Έχοντας την τιµή να εκπροσωπώ στο
Ελληνικό Κοινοβούλιο τον νοµό
Κυκλάδων, τον πιο νησιωτικό νοµό
της Ελλάδος, επιτρέψτε µου να επα-
νέλθω στο άρθρο 101 του
Συντάγµατος γνωρίζοντας και την
συνολική πρόταση της Ν.∆. στο πλαί-
σιο της αναθεώρησης και αναδεικνύο-
ντας την ανάγκη υπερψήφισής του
από όλους τους Βουλευτές.
Με την αναθεώρηση του Συντάγµατος
είναι µια σηµαντική ευκαιρία το
πάγιο αίτηµα των νησιωτών να γίνει

πραγµατικότητα µε την προσθήκη της
ερµηνευτικής δήλωσης ως κύριο
άρθρο ώστε η κεντρική διοίκηση και ο
κοινός νοµοθέτης να εντάξουν την
νησιωτικότητα στον πυρήνα των απο-
φάσεών τους καθιερώνοντας ειδική
µέριµνα για τη βιώσιµη οικονοµική
ανάπτυξή τους.
Σε καµία περίπτωση αν δεν ψηφιστεί
από κάποιο κόµµα δεν θα αποτελεί

άλλοθι η αρνητική πολιτική θέση του
σε σχέση µε το υπέρτατο καλό που
είναι η ψήφισή του από όλους.
Σας καταθέτω την τροποποίηση του
άρθρου 101 µετά και την προσθήκη
της παραγράφου 4, που εµπεριέχει
την ερµηνευτική δήλωση.
Είναι ώρα ευθύνης για όλους κυρίως
όµως για τους νησιώτες Βουλευτές».
Η Πρόταση τροποποίησης
του άρθρου 101 του Συντάγµατος
έχει ως εξής:

«Προς
Την Άννα Ψαρούδα – Μπενάκη
Πρόεδρο της Επιτροπής Αναθεώρησης
του Συντάγµατος
ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΑΡΘΡΟΥ 101 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
Επί του αναθεωρητέου άρθρου 101
του Συντάγµατος καταθέτω στην
Επιτροπή πρόταση που έχει ως εξής:
Στο άρθρο 101 του Συντάγµατος προ-
στίθεται 4η παράγραφος έχουσα ως
εξής:
«Ο κοινός νοµοθέτης και η διοίκηση
όταν δρα κανονιστικά έχουν υποχρέω-
ση να λαµβάνουν υπόψη τις ιδιαίτε-

ρες συνθήκες των νησιωτικών περιο-
χών».
Μετά την προσθήκη της 4ης παρα-
γράφου το άρθρο 101 του
Συντάγµατος διαµορφώνεται ως εξής:
Άρθρο 101
1. Η διοίκηση του Κράτους οργανώνε-
ται σύµφωνα µε το αποκεντρωτικό
σύστηµα.
2. Η διοικητική διαίρεση της Χώρας
διαµορφώνεται µε βάση τις γεωοικο-
νοµικές, κοινωνικές και συγκοινωνια-
κές συνθήκες.
3. Τα περιφερειακά όργανα του
Κράτους έχουν γενική αποφασιστική
αρµοδιότητα για τις υποθέσεις της
περιφέρείας τους. Τα κεντρικά όργανα
του Κράτους, εκτός από ειδικές αρµο-
διότητες, έχουν την γενική κατεύθυν-
ση, το συντονισµό και τον έλεγχο
νοµιµότητας των πράξεων των περιφε-
ρειακών οργάνων, όπως νόµος ορίζει.
4. Ο κοινός νοµοθέτης και η διοί-
κηση όταν δρα κανονιστικά έχουν
υποχρέωση να λαµβάνουν υπόψη
τις ιδιαίτερες συνθήκες των
νησιωτικών περιοχών.

Αθήνα 11/03/2008»

∆ελτίο  Τύπου  του  βουλευτή  Γιιάννη  Βρούτση  γιια  την
πρόταση  αναθεώρησης  του  άρθρου  101  του  Συντάγματος

«Ç íçóéùôéêüôçôá óôïí ðõñÞíá ôùí áðïöÜóåùí»

Άµεση και σκληρή απάντη-
ση στο Γιάννη Βρούτση
έδωσε ο Παναγιώτης Ρήγας
ο οποίος υποστηρίζει ότι
για τη νησιωτικότητα εργά-
στηκαν στο παρελθόν βου-
λευτές από όλα τα κόµµατα
η τοπική αυτοδιοίκηση και
άλλοι φορείς. Η απάντηση
του Παναγιώτη Ρήγα έχει
ως εξής:

«Καθυστερηµένα ανακάλυψε τη
νησιωτικότητα ο Βουλευτής
Κυκλάδων της Νέας
∆ηµοκρατίας κος Γ. Βρούτσης.
Μπορεί ο ίδιος να είναι νέος
Βουλευτής, αλλά η νησιωτικό-
τητα… τα έχει τα χρονάκια της.
Αρκετά πριν αποφασίσει ο κος
Βρούτσης να ασχοληθεί µε τις
Κυκλάδες, Βουλευτές από
όλους τους πολιτικούς χώρους,
στελέχη της Τοπικής και
νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης,
επιµελητηριακά στελέχη, επι-
στηµονικοί φορείς, πανεπιστη-
µιακοί και άλλοι, ανέδειξαν την
«νησιωτικότητα» ως κυρίαρχο
πολιτικό πρόβληµα και διεκδί-
κησαν -στη βάση κοινά αποδε-
κτών προτάσεων- την εφαρµογή
ειδικών πολιτικών για το νησιω-
τικό χώρο.
Ορατές και απτές εκφράσεις
αυτών των νησιωτικών πολιτι-
κών υπήρξαν στο παρελθόν τα
ΜΟΠ, το ειδικό πρόγραµµα για
τα µικρά νησιά του Αιγαίου, το
υπουργείο Αιγαίου, οι νησιωτι-
κές Περιφέρειες, τα Επαρχεία,
το Πανεπιστήµιο Αιγαίου, η
ίδρυση και λειτουργία σχολι-
κών µονάδων δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης και στα πιο µικρά
νησιά, η δηµιουργία των
Κέντρων Υγείας, η θέσπιση
αναπτυξιακών κινήτρων, οι
σηµαντικές τεχνικές υποδοµές
και πολλά άλλα.
Σήµερα το πρόβληµα µε τη
νησιωτικότητα, δηλαδή µε την
ιδιαιτερότητα του νησιωτικού

χώρου, δεν είναι ότι δεν έχει
αναγνωρισθεί, αλλά ότι η
Πολιτεία και εν προκειµένω η
Κυβέρνηση της Νέας
∆ηµοκρατίας δεν κάνει το
παραµικρό για να αρθούν οι
συνέπειές της.
Η ερµηνευτική δήλωση του
άρθρου 101 του Συντάγµατος
έχοντας την ισχύ συνταγµατι-
κής διάταξης, υποχρεώνει και
σήµερα τον κοινό νοµοθέτη και
τη διοίκηση όταν δρουν κανο-
νιστικά να λαµβάνουν υπόψη
τους τις ιδιαίτερες συνθήκες
των νησιωτικών περιοχών.
η Κυβέρνηση Καραµανλή περι-
φρονώντας τη συγκεκριµένη
συνταγµατική επιταγή, επιτεί-
νει µε την πολιτική της τις
αρνητικές συνέπειες της νησιω-
τικότητας.
Έτσι καταργεί την
Περιφερειακή ∆ιοίκηση
της Υγείας (∆ΥΠΕ) στις
Κυκλάδες και τη µεταφέ-
ρει στον Πειραιά, δηµι-
ουργεί γραφειοκρατική
και δυσκίνητη αναπτυ-
ξιακή υπερπεριφέρεια
Κρήτης και νήσων
Αιγαίου µε έδρα το
Ηράκλειο, προετοιµάζο-
ντας έτσι το έδαφος για
τη µελλοντική κατάργη-
ση της Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου,
κωλυσιεργεί προκλητικά
τη στελέχωση των µονά-
δων υγείας στα νησιά,
αδιαφορεί για τα προ-
βλήµατα του συστήµατος
αεροδιακοµιδής των
ασθενών κ.α.

Για τις παραπάνω εχθρικές
ενέργειες της Κυβέρνησης προς
τα νησιά και ειδικότερα προς
τις Κυκλάδες, προφανώς ο κος
Βρούτσης δεν µπορεί να επι-
καλεσθεί ως δικαιολογία την
έλλειψη της συνταγµατικής
αναγνώρισης της νησιωτικότη-
τας.
Όσον αφορά την πρόταση του
κ. Βρούτση προς την Πρόεδρο
της Επιτροπής Αναθεώρησης
του Συντάγµατος κα Ψαρούδα
- Μπενάκη, σχετικά µε την
τροποποίηση του άρθρου 101
και τη ρητή αναγνώριση της
ιδιαιτερότητας του νησιωτικού
χώρου, ούτε καινούργια είναι,
ούτε πρωτότυπη, ούτε πλήρης.
Ήδη από την έναρξη της συζή-
τησης για την αναθεώρηση του
Συντάγµατος, κατά την προη-

γούµενη σύνοδο της Βουλής,
τόσο η Νέα ∆ηµοκρατία, όσο
και το ΠΑ.ΣΟ.Κ. είχαν συµπε-
ριλάβει στο σχέδιο αναθεώρη-
σης του Συντάγµατος σαφή
διάταξη σχετικά µε τη συνταγ-
µατική υποχρέωση της
Πολιτείας να εφαρµόζει διακρι-
τές νησιωτικές πολιτικές.
Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. µάλιστα στο
κυβερνητικό πρόγραµµά του
έχει συµπεριλάβει πρόταση για
τη δηµιουργία ενός «παρατηρη-
τηρίου» που θα ελέγχει αν ο
κοινός νοµοθέτης και η διοίκη-
ση ενεργούν σύµφωνα µε τη
συνταγµατική επιταγή κάθε
φορά που ρυθµίζουν θέµατα
που αφορούν στο νησιωτικό
χώρο.
Συνεπώς ο κος Βρούτσης
παραβιάζει ανοιχτές πόρτες µε

την πρότασή του. Με στόχο τον
εντυπωσιασµό και πιστός στην
παλαιοκοµµατική τακτική του
«κατόπιν ενεργειών µου», διεκ-
δικεί την πατρότητα µιας πρό-
τασης που άλλοι πριν από
αυτόν επεξεργάστηκαν και δια-
τύπωσαν.
Ας αφήσει εποµένως τις υπο-
δείξεις και τις νουθεσίες προς
τους συναδέλφους του νησιώτες
Βουλευτές και ας απαιτήσει
από την Κυβέρνηση να σεβα-
στεί τη συνταγµατική επιταγή
για εφαρµογή ειδικών πολιτι-
κών προς όφελος των νησιών
µας».

ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟ
Το Γρι-Γρι “Μαρία”

ΤΣΑΝΤΑΝΗΣ
ΦΡ. ΑΡΣΕΝΙΟΣ

Απάντηση  Παναγιιώτη  Ρήγα  στο  Γιιάννη  Βρούτση:
«Η Κυβέρνηση να αναγνωρίσει
έµπρακτα τη νησιωτικότητα»
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ΠΑΡΟΣ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ τηλ.: 22840 24254, fax: 22840 24977

ΝΑΟΥΣΑ περιφερειακός Νάουσας - Μάρπησσας

τηλ.: 22840 28557, fax: 22840 24977

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ τηλ.: 22840 61196

Το βραβείο γυναικείας κοινωνι-
κής προσφοράς “Αλίκη
Γιωτοπούλου - Μαραγκοπούλου”,
απένειµε στην Επιµελήτρια
∆ικαστηρίου Ανηλίκων και
εκπρόσωπο της “Στέγης
Ανηλίκων και Εφήβων Σύρου”,
Μαρία Κυδωνιέως - Φωστέρη ο
σύνδεσµος για τα δικαιώµατα της
γυναίκας (Σ∆Γ) σε εκδήλωση
στην ΕΣΗΕΑ, µε αφορµή τον
εορτασµό για την Παγκόσµια
Ηµέρα της Γυναίκας
(8 Μαρτίου).
Η επιλογή της βράβευσης, όπως
διευκρίνισε η πρόεδρος του Σ∆Γ
Σούλα Παναρέτου, έγινε µε κρι-

τήριο την προσφορά της κ.
Φωστέρη σε έναν από τους πλέον
ευαίσθητους τοµείς όπως είναι τα
παιδιά και µάλιστα στην περιφέ-
ρεια. Πρόσθεσε ότι πρόκειται για
µια ξεχωριστή προσπάθεια αφού
η Στέγη Σύρου αγωνίζεται για τη
στήριξη και κοινωνική επανέντα-
ξη παιδιών που µεγαλώνουν
χωρίς φροντίδα, αντιµέτωπα µε
πληθώρα κοινωνικών προβληµά-
των που τα οδηγούν σε αυτοκα-
ταστροφικές συχνά συµπεριφο-
ρές και περαιτέρω θυµατοποίηση
και εκµετάλλευση και τελικά στο
περιθώριο. Ζητήµατα όπου µόνο
η έγκαιρη παρέµβαση επουλώνει

στο χρόνο, τα τραύµατα, το κενό,
την έλλειψη προσανατολισµού
και ανατρέπει µια προδιαγε-
γραµµένη αρνητική πορεία.
Η εκδήλωση πλαισιώθηκε µε
συζήτηση µε θέµα “προστατεύο-
ντας τα παιδιά σε κίνδυνο: δρά-
σεις για µια αποτελεσµατική
πολιτική πρόληψης και αντιµε-
τώπισης” στην οποία εκτός από
την κ. Φωστέρη µίλησαν η καθη-
γήτρια Αλίκη Γιωτοπούλου -
Μαραγκοπούλου, ο καθηγητής
Ιάκωβος Φασεδάκης, ο συνήγο-
ρος του παιδιού Γιώργος
Μόσχος, η εγκληµατολόγος
Ειρήνη Φερέτη και άλλοι.

ΑΑρρχχίίλλοοχχοοςς::  ΈΈφφττιιααξξαανν  ττοο  δδιικκόό  ττοουυςς  ααεεττόό  κκααιι  ττοονν  ππέέττααξξαανν
Άνοιξε το τριώδιο µε “Χάλκινα Κοζάνης”
Με το συγκρότηµα «Χάλκινα Κοζάνης» άνοιξε το
τριώδιο για τον Πολιτιστικό Σύλλογο
«Αρχίλοχος». Ήταν η κατάλληλη συναυλία για να
µας µπάσει στο ρυθµό των Αποκριών και το
Παριανό κοινό ανταποκρίθηκε µε ενθουσιασµό
δηµιουργώντας την ατµόσφαιρα για την απόλυ-
τη επιτυχία της συναυλίας.
Για το κλείσιµο του τριωδίου οργανώθηκε την
Κυριακή 9 Μαρτίου, ένα εργαστήρι κατασκευής
χαρταετών στην αίθουσα του συλλόγου όπου
συγκεντρώθηκαν πολλά παιδιά µαζί τους µε
τους γονείς τους. Ο Βαγγέλης Σαρρής και ο κος
Άγγελος Κορτιάνος τους έδειξαν την τέχνη της
κατασκευής του χαρταετού.
Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν έχοντας φτιάξει
(έστω και µε τη βοήθεια των γονιών τους) το
∆ΙΚΟ ΤΟΥΣ ΑΕΤΟ και το ραντεβού ανανεώθηκε
για την Καθαρή ∆ευτέρα στον Άγιο Φωκά όπου
έγινε το πέταγµα των αετών και τα κούλουµα.

Åßìáóôå õðåñÞöáíïé
γγιιαα  ττηη  σσυυμμππααττρριιώώττιισσσσαα  μμααςς  ΜΜααρρίίαα  ΚΚυυδδωωννιιέέωωςς  -  ΦΦωωσσττέέρρηη

Ο Κώστας Ροκονίδας, 47 ακόµα
µαθηµατικοί από όλη την Ελλάδα
και οι εκδόσεις Γατσινάρη
παρουσιάζουν:
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Γεμάτα  τα  πλοία  γιια
Πάρο  ήταν  το  τριιήμερο
της  Καθαρής  ∆ευτέρας
Από την Πέµπτη 6 Μαρτίου τα πλοία έφτα-
ναν γεµάτα στο νησί µέχρι και το Σάββατο
8 Μαρτίου για το τριήµερο της Καθαρής
∆ευτέρας. Υπολογίζεται ότι επισκέφτηκαν το
νησί περίπου 3.000 άτοµα.
Γεµάτα αναχώρησαν τα πλοία και από Πάρο
Καθαρή ∆ευτέρα και Τρίτη και µε µεγάλη
πληρότητα την Τετάρτη.
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2ο  Συνέδριο  Εμππορικών
Συλλόγων  του  
νομού  μαςς  στην  Τήνο  
Σε συνέχιση του 1ου Συνεδρίου Εµπορικών
Συλλόγων Νοµού Κυκλάδων που πραγµατοποίησε
µε µεγάλη επιτυχία ο Εµπορικός Σύλλογος Πάρου-
Αντιπάρου στην Πάρο τον Οκτώβριο του 2007, θα
πραγµατοποιηθεί το 2ο Συνέδριο Εµπορικών
Συλλόγων στην Τήνο στις 5 και 6 Απριλίου 2008.
Στο παραπάνω Συνέδριο ο Εµπορικός Σύλλογος
Πάρου-Αντιπάρου θα εκπροσωπηθεί από τον
Πρόεδρο Αλιπράντη Απόστολο, τον Γενικό
Γραµµατέα Τριαντάφυλλο Τάσο και το Μέλος Ροδίτη
Κώστα.
Οι παραπάνω εκπρόσωποι του Συλλόγου θα είναι
εισηγητές σε τρία θέµατα:
Α. Ακτοπλοϊκό
Β. Παραεµπόριο
Γ. Οµοσπονδία Εµπορικών Συλλόγων.

Με αφορµή την εισήγηση του Εµπορικού Συλλόγου
για το ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΟ στο παραπάνω Συνέδριο,
ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ όλοι οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλουν
τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις τους σχετικά µε
το θέµα που θα εισηγηθεί, θα αναπτύξει και θα ανα-
δείξει στοΣυνέδριο ο Εµπορικός Σύλλογος.
Η µη υποβολή προτάσεων και παρατηρήσεων από
τους ενδιαφερόµενους-εµπλεκόµενους µε το
Ακτοπλοϊκό, αυτοµάτως σηµαίνει πως δεν υφίσταται
κανένα πρόβληµα σχετικά µε το ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΟ στο
νησί µας.
Υποβολή προτάσεων-παρατηρήσεων έως την
Παρασκευή 28/03/2008 στο Fax του Εµπορικού
Συλλόγου 22840-22262 ή στο email:
info@esparou.gr.

Σε απάντηση εγγράφου του Εµπορικού
Συλλόγου Πάρου Αντιπάρου και σε
επαφή µε τον Βουλευτή Κυκλάδων του
ΠΑ.ΣΟ.Κ. Παναγιώτη Ρήγα που κατέ-
θεσε αναφορά στη Βουλή των Ελλήνων
σχετικά µε το Ακτοπλοϊκό, το
Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας,
Αιγαίου και Νησιώτικης Πολιτικής
γνωρίζει τα ακόλουθα:
1. Με βάση το υφιστάµενο θεσµικό
πλαίσιο (ν.2932/2001) όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει, οι πλοιοκτήτριες

εταιρείες δροµολογούν τα πλοία τους
σε γραµµές της επιλογής τους σύµφω-
να µε την ελεύθερη επιχειρηµατική
τους πρωτοβουλία.
2. Με σχετική αποδοχή δήλωσης δρο-
µολόγησης το φορτηγό-οχηµαταγωγό
«ΜΥΚΟΝΟΣ» εκτελεί καθηµερινά δρο-
µολόγια για την περίοδο 2007-2008
από Πειραιά για ΣΥΡΟ - ΤΗΝΟ -
ΜΥΚΟΝΟ - ΠΑΡΟ - ΝΑΞΟ και σε προ-
έκταση για ΑΝ∆ΡΟ - ΚΕΑ - ΚΥΘΝΟ -
ΣΕΡΙΦΟ - ΣΙΦΝΟ - ΜΗΛΟ - ΘΗΡΑ -

ΠΑΡΟ - ΝΑΞΟ. Επίσης κάθε
Παρασκευή - Κυριακή από 4/7 έως
2/9 το «BLUE STAR ΙΘΑΚΗ» θα εκτε-
λεί έκτακτα δροµολόγια από Πειραιά
για Πάρο καθώς και κάθε Τετάρτη από
1/8 έως 2/9 προς εξυπηρέτηση
κυρίως φορτηγών οχηµάτων.
3. Το Υ.Ε.ΝΑ.Ν.Π. καταβάλλει κάθε
δυνατή προσπάθεια για την καλύτερη
εξυπηρέτηση των κατοίκων, των παρα-
γωγικών τάξεων και των επισκεπτών
των νησιών και εξετάζει θετικά κάθε

επιχειρηµατική πρωτοβουλία και πρό-
ταση που στοχεύει στην αύξηση της
προσφοράς και στην αναβάθµιση των
παρεχόµενων ακτοπλοϊκών υπηρε-
σιών».
Ο Εµπορικός Σύλλογος Πάρου-
Αντιπάρου τονίζει στο σχετικό δελτίο
τύπου ότι «παρακολουθεί τις εξελίξεις
στο Ακτοπλοϊκό και παρεµβαίνει δυνα-
µικά και ουσιαστικά όποτε χρειάζεται
µε σκοπό πάντα την διασφάλιση των
συµφερόντων των µελών του».

Υππουργείο  Εμππορικήςς  Ναυτιλίαςς,  Αιγαίου  και  Νησιώτικηςς  Πολιτικήςς

ÁðÜíôçóç óå Åìðïñéêü Óýëëïãï

Συνάντηση
Γιάννη Βρούτση
µε τον Εµπορικό
Σύλλογο
Ο βουλευτής της Ν.∆. κ.
Γιάννης Βρούτσης κατά την
πρόσφατη επίσκεψή του στην
Πάρο, συναντήθηκε και µε
τον Εµπορικό Σύλλογο Πάρου
Αντιπάρου. Η συζήτηση κινή-
θηκε σε φιλικό και ουσιαστι-
κό κλίµα.
Συζητήθηκαν τα εξής θέµα-
τα:
1ον. Η µη ύπαρξη γραφείων
Ο.Α.Ε.Ε. στην Πάρο.
2ον. Η προώθηση των αποφά-
σεων του 1ου Συνεδρίου
Κυκλάδων στην Βουλή και
στα εµπλεκόµενα υπουργεία.
3ον. Η µείωση του Φ.Π.Α.
µεταφορών.
4ον. Τα πολυκαταστήµατα,
όπου ενηµερώθηκε για τις
ήδη υπάρχουσες ενέργειες.
Και 5ον. Το µεγάλο πρόβλη-
µα της Πάρου, το σχέδιο
πόλης όπου ο περιορισµός
της οικοδόµησης στην
Παροικιά έχει µεγαλώσει το
κόστος των ενοικίων για
τους εµπόρους.

ΑΑύύξξηησσηη  εειισσφφοορρώώνν  κκααιι
σσυυννττάάξξεεωωνν  ααππόό  ττοονν  ΟΟ..ΑΑ..ΕΕ..ΕΕ..
Αύξηση εισφορών κατά 8% έως και 13,3%, αλλά και αύξηση των
συντάξεων κατά 4% αποφάσισε ο Οργανισµός Ασφάλισης
Ελεύθερων Επαγγελµατιών. Αυτά ακούστηκαν δια στόµατος του
προέδρου του Ταµείου κ. Κων/νου Κόντου από το ραδιόφωνο του
ΑΝΤ1.

Το γλέντησαν µέχρι το πρωί!
Μέχρι τις 06:00 το πρωί της Κυριακής 10 Μαρτίου γλέντησαν τα µέλη και οι φίλοι του
Εµπορικού Συλλόγου στο κέντρο «ΜΙΝΩΑ» µε την ΕΦΗ ΘΩ∆Η και το συγκρότηµα της.
Το ∆.Σ. του Εµπορικού Συλλόγου ευχαριστεί όλους τους συναδέλφους για την παρουσία
τους αλλά και για τα 1064 δώρα που προσέφεραν για την λαχειοφόρο αγορά.
Τους αριθµούς των λαχνών που κερδίζουν µπορείτε να τους βρείτε στο site του
Συλλόγου (www.esparou.gr ) ενώ η παραλαβή των δώρων θα γίνεται στα γραφεία του
συλλόγου κάθε µέρα 19:00 - 21:00.

ΒΒ΄́  ττάάξξηη  ΓΓεεννιικκοούύ  ΛΛυυκκεείίοουυ  ΝΝάάοουυσσααςς
Εκπαιδευτική εκδροµή
Η Β’ τάξη Γενικού Λυκείου Νάουσας Πάρου πραγµατοποίησε
εκπαιδευτική εκδροµή στην Αθήνα την περίοδο, από 15 έως 19
Φεβρουαρίου 2008. Τα παιδιά µε συνοδούς τις καθηγήτριες:
Στυλιανού Πηνελόπη, Χαραλαµποπούλου Αλεξάνδρα και
Χρηστίδη Τίνα, επισκέφθηκαν αρχικά το Ευγενίδιον
Πλανητάριον και έπειτα παρακολούθησαν την επιτυχηµένη
θεατρική παράσταση «Η γυναίκα µε τα µαύρα» στο θέατρο
«ΜΕΛΙ». Την επόµενη ηµέρα ξεναγήθηκαν στο χώρο του
Ελληνικού Κοινοβουλίου και την Κυριακή στο Ίδρυµα Μείζονος
Ελληνισµού. Λόγω των άσχηµων καιρικών συνθηκών τα παιδιά
και οι καθηγήτριες, διανυκτέρευσαν δύο ακόµη βράδια στην
Αθήνα. Κατά τη διάρκεια της επιπλέον παραµονής στην Αθήνα
οι µαθητές έκαναν περίπατο στο ιστορικό κέντρο της χιονισµέ-
νης πόλης και στο βιβλιοπωλείο Παπασωτηρίου.
Ένα ικανοποιητικό ποσό δόθηκε από το Επαρχείο Πάρου -
Αντιπάρου, για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης των µαθη-
τών. Επίσης, ένα ακόµη χρηµατικό ποσό δόθηκε και από τον
Σύλλογο Γονέων και Κηδεµόνων του ΓΕΛ Νάουσας. Με βάση τα
παραπάνω, οι µαθητές θα ήθελαν να ευχαριστήσουν και την
εταιρία Blue Star Ferries για τη βοήθεια και την άριστη εξυπη-
ρέτηση της.
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Όπως κάθε χρόνο έτσι και
φέτος ο εορτασµός της ιστορι-
κής επετείου της 25ης
Μαρτίου 1821 θα πραγµατο-
ποιηθεί µε ιδιαίτερη λαµπρό-
τητα στα σχολεία και λοιπά
εκπαιδευτικά ιδρύµατα, τις
δηµόσιες υπηρεσίες, τα ΝΠ∆∆
και τους οργανισµούς.
Η Έπαρχος Πάρου –
Αντιπάρου Γρηγορία
Πρωτολάτη σε µήνυµά της
τονίζει τα εξής:
«Την 25η Μαρτίου, ηµέρα µε
διπλή εθνική και θρησκευτι-
κή σηµασία, αποτίουµε φόρο
τιµής στους αθάνατους ήρωες
του 1821, που µε την φιλο-
πατρία, την γενναιότητα και
την αυτοθυσία τους, απελευ-
θέρωσαν την πατρίδα µας από
τον ζυγό και άνοιξαν τον
δρόµο για την δηµιουργία του
ελληνικού κράτους.
Το µήνυµα της Εθνικής µας
Παλιγγενεσίας αποτελεί δια-
χρονικό µήνυµα ενότητας
στον αγώνα για Ανεξαρτησία,
Ελευθερία, ∆ηµοκρατία,
Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα,
Ειρηνική Συνύπαρξη Λαών,
διαφύλαξη της ∆ιεθνούς
Νοµιµότητας, Παιδεία και
Πολιτισµό».

Σύµφωνα µε το πρόγραµµα

των εκδηλώσεων θα γίνει γενι-
κός σηµαιοστολισµός των
∆ηµοσίων, ∆ηµοτικών,
Κοινοτικών και Ιδιωτικών
καταστηµάτων, καθώς και των
καταστηµάτων των Νοµικών
Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου,
Τραπεζών, οικιών και ελλιµε-
νισµένων πλοίων, από το πρωί
(8:00) της 23 Μαρτίου µέχρι
και της δύσης του ηλίου της
25ης Μαρτίου.

∆ευτέρα 24 Μαρτίου 2008
Εορτασµός της Ιστορικής επε-
τείου της 25ης Μαρτίου 1821
µε µεγάλη λαµπρότητα στα
σχολεία, τις ∆ηµόσιες

Υπηρεσίες, τα Ν.Π.∆.∆. και
τους οργανισµούς.
Ώρα 11:00 π.µ.
Προσκύνηµα, κατάθεση στε-
φάνων στο µνηµείο της
ηρωΐδας Μαντώς
Μαυρογένους από αντιπροσω-
πείες µαθητών Ενιαίου
Λυκείου Πάρου, Τ.Ε.Ε.
Γυµνασίου Πάρου και
∆ηµοτικών Σχολείων
Παροικίας, προσερχόµενους
µε επικεφαλής καθηγητές και
δασκάλους.
Φωταγώγηση όλων των
∆ηµοσίων, ∆ηµοτικών και
Κοινοτικών καταστηµάτων της
χώρας, καθώς και των κατα-
στηµάτων των Ν.Π.∆.∆. και
των Τραπεζών κατά τις βραδι-
νές ώρες της 24ης και 25ης
Μαρτίου.
Τρίτη 25 Μαρτίου 2008
Ώρα 07:30 π.µ. Θα σηµά-
νουν χαρµόσυνα οι καµπάνες
όλων των εκκλησιών.
Ώρα 10:00 π.µ. Επίσηµη
δοξολογία στο Ιερό Ναό
Παναγίας Εκατονταπυλιανής
µετά το πέρας της Θείας
Λειτουργίας, παρουσία
Αρχών, Οργανώσεων,
Σωµατείων και κατοίκων.
Τον πανηγυρικό της ηµέρας
θα εκφωνήσει η ∆ιευθύντρια
του Γυµνασίου Αρχιλόχου κα

Μοσχούλα Μαρµαρά.
Ώρα 10:30 π.µ.
Επιµνηµόσυνη δέηση, κατά-
θεση στεφάνων από εκπροσώ-
πους των τοπικών αρχών, στο
χώρο του Μνηµείου
Πεσόντων, από εκπρόσωπους
των τοπικών αρχών, εκπρόσω-
πους των Σωµάτων
Ασφαλείας, των πολιτικών
κοµµάτων, Συλλόγων και

Σχολείων.
Τήρηση ενός λεπτού σιγή στο
χώρο του Μνηµείου των
Πεσόντων.
Εθνικός Ύµνος από τη
Φιλαρµονική του ∆ήµου
Πάρου.
Ώρα 11:00 π.µ.
Παρέλαση των µαθητών των
σχολείων της Παροικίας στην
Παραλιακή Λεωφόρο, Ακτή
Γιάννη Πάριου.
Χώρος των επισήµων η εξέδρα
απέναντι από το Α’ Κ.Α.Π.Η
∆ήµου Πάρου.
Μετά το πέρας της παρελά-
σεως ο κ. ∆ήµαρχος και τα
µέλη του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου Πάρου θα δεξιω-
θούν στο χώρο του A’
Κ.Α.Π.Η ∆ήµου Πάρου τις
Αρχές και όλους τους
Πολίτες.
Θα ακολουθήσουν Εθνικοί
παραδοσιακοί χοροί από το
Χορευτικό συγκρότηµα του
∆ήµου Πάρου.

Τελετάρχης ορίζεται ο κ.
Κυρίας Σωτήριος εκπαιδευτι-
κός Φυσικής Αγωγής του
Γυµνασίου Παροικίας Πάρου,
και βοηθός Τελετάρχη ο κ.
Γιώργαρος ∆ηµήτριος υπάλ-
ληλος της ∆ηµοτικής
Αστυνοµίας.

Το πρόγραµµα πανηγυρικού εορτασµού της 25ης Μαρτίου 1821

Λαµπαδηδροµία
στον Πρόδροµο
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος
Προδρόµου “ΣΚΟΠΑΣ Ο
ΠΑΡΙΟΣ” σας προσκαλεί το
απόγευµα της 25ης  Μαρτίου
στη µνήµη  ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ ΤΟΥ
1821.
Κάτοικοι του Προδρόµου θα
κρατούν αναµµένες δάδες µε
αφετηρία  την παλιά δεξαµε-
νή του χωριού και τελικό
προορισµό την πλατεία του
Αγίου Σπυρίδωνα όπου θα
προσφερθούν σούµα, παρα-
δοσιακά κεράσµατα και θα
παρουσιαστούν χοροί από το
Χορευτικό Συγκρότηµα
«ΣΚΟΠΑΣ Ο ΠΑΡΙΟΣ»
Όσοι ενδιαφέρονται να συµ-
µετάσχουν παρακαλούνται να
συγκεντρωθούν στη στέγη
του Συλλόγου (παλιά δεξαµε-
νή) στις 19:00.

Ψήφφισμα  του  Πανελλήνιου
Συνεδρίου  Αιρετών  Εππάρχων

Από τις 3/3/2008 καθήκοντα Αστυνοµικού ∆ιευθυντή στην Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Κυκλάδων ανέ-
λαβε ο Αστυνοµικός ∆ιευθυντής Εταιρίδης Νικόλαος, ο οποίος κατάγεται από το Νοµό Γρεβενών.
Κατετάγη στο σώµα της Χωροφυλακής το 1977, το 1986 εξήλθε από τη Σχολή Αξιωµατικών
Χωροφυλακής και το 2005 αποφοίτησε από την Σχολή Εθνικής Ασφάλειας. Υπηρέτησε σε υπηρε-
σίες του νοµού µας από το 1992 µέχρι το 2005, εν συνεχεία αποσπάστηκε στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη,
στελεχώνοντας την εκεί αστυνοµική δύναµη της Ευρωπαϊκής Ένωσης µέχρι το 2007, από όπου και
επέστρεψε και πάλι στις Κυκλάδες. Είναι παντρεµένος µε την κ. Βήχου Αικατερίνη, καθηγήτρια
Μ.Ε., η οποία κατάγεται από τη Μήλο και έχει δύο κόρες που φοιτούν στο παιδαγωγικό τµήµα του
Πανεπιστηµίου Κρήτης (Ρέθυµνο) και στο τµήµα ψυχολογίας του Παντείου αντίστοιχα.

POP και ROCK
δεκαετίας ’60
Η είσοδος ήταν ελεύθερη! Η µουσική αφιερω-
µένη στη χρυσή εποχή POP και ROCK της
δεκαετίας του ’60. Το Παριανό µουσικό
συγκρότηµα «Εν Πλω» έχει ήδη δώσει τα δια-
πιστευτήριά του. Και αυτό έκανε και στις δύο
µουσικές παραστάσεις που διοργάνωσε ο
∆ήµος Πάρου στο πλαίσιο των εκδηλώσεων
«Βραδιές µε φως». Ο κόσµος πολύς και το
κέφι άφθονο.
Η πρώτη έγινε την Παρασκευή 14 Μαρτίου
στη Νάουσα στην αίθουσα του Νηρέα και η
δεύτερη το Σάββατο 15 Μαρτίου στην
Παροικιά στην αίθουσα του Αρχίλοχου.

Οι έπαρχοι όλης της χώρας συνήλθαν
πρόσφατα σε έκτακτο συνέδριο στο
∆ιδυµότειχο προκειµένου να διαµορφώ-
σουν τις θέσεις που θα διατυπώσουν στο
προσεχές συνέδριο της ΕΝΑΕ που προ-
βλέπεται να πραγµατοποιηθεί τον προσε-
χή Μάιο.
Οι έπαρχοι µε οµόφωνο ψήφισµά τους
θεωρούν αναγκαία τη διατήρηση και
ενδυνάµωση των επαρχείων και την ανα-
διοργάνωση του κράτους. Ζητούν το
πολιτικό σύστηµα και οι κοινωνικές
δυνάµεις να απελευθερωθούν δυναµικά
από µια συγκεντρωτική, γραφειοκρατική,
πελατειακή και αναποτελεσµατική

κεντρική διοίκηση που έχει οδηγήσει σε
µαρασµό το µέγιστο τµήµα του ελληνι-
κού χώρου και πληθυσµού.
Θεωρούν ότι έχουν ωριµάσει πλέον οι
συνθήκες για τη θεσµοθέτηση ευρύτερων
και ισχυρότερων περιφερειακών αυτοδι-
οικητικών µονάδων µε αιρετά όλα τα
όργανά τους, µε ενσωµατωµένες τις
σηµερινές δοµές των νοµαρχιακών αυτο-
διοικήσεων που παραµένουν διοικητικές
µονάδες του νέου θεσµού, λαµβάνοντας
υπόψη τις ιδιαιτερότητες των νησιωτικών,
ορεινών και δυσπρόσιτων περιοχών.
Πρόεδρος του έκτακτου συνεδρίου ήταν
ο έπαρχος Νάξου κ. Βασίλης Κορρές.

Νέοςς
Αστυνομικόςς
∆ιευθυντήςς
ΚΚυκλάδων

Ο Μ. Ισιγώνης
απαντά στο
Σ. Χουλιάρα 
Κύριε ∆ΙΕΥΘΥΝΤΑ
Στο φύλλο της εφηµερίδας
σας της 6/3/2008 δηµοσιεύ-
σατε άρθρο µε τίτλο.
Ιταλία - Το «κέικ» της κεντοα-
ριστεράς «κάηκε»
Ελλαδα - Το «κέικ» της
κεντοαριστεράς «ψήνεται» του
Σωτήρη Χουλιάρα.
Θα µου επιτρέψετε να
εκφράσω κάποιες πρώτες
σκέψεις µου.
Για το πρώτο σκέλος της
Ιταλίας, σας ενηµερώνω ότι
µετάφρασα το άρθρο στα ιτα-
λικά και το έστειλα στους
συντρόφους γραµµατείς της
«Κοµµουνιστικής
Επανίδρυσης» σ. Φάουστο
Μπερτινόττι και των «Ιταλών
Κοµµουνιστών» σ. Ολιβιέρο
Ντιλιµπέρτο, για να ενηµερω-
θούν, να κάνουν την αυτο-
κριτική τους και να προσαρ-
µόσουν την «επαναστατική»
τους πολιτική, σύµφωνα µε
τις υποδείξεις του κ.
Χουλιάρα.
Για το δεύτερο σκέλος που
αφορά την Ελλάδα και την
κατά µέτωπο επίθεση στον
ΣΥ.ΡΙΖ.Α., σας ενηµερώνω
ότι, δεν µου κάνει εντύπωση
που µετά τους «κουραµπιέ-
δες» της κ. Παπαρήγα, έρχο-
νται να την αντιγράψουν και
τα µικροµεσαία τοπικά στε-
λέχη του ΚΚΕ χρησιµοποιώ-
ντας παρόµοιες εκφράσεις
της «ζαχαροπλαστικής». Τι
µεγάλη έλλειψη φαντασίας
υπάρχει στον χώρο.
Στο θέµα της ουσίας του
άρθρου θα επανέλθουµε.
Ένας «κουραµπιές»
ο Μανώλης Ισιγώνης.

Ο Σύλλογος Ενοικιαζόµενων δωµατίων Πάρου-
Αντιπάρου “Μαντώ Μαυρογένους” ενηµερώνει ότι
ξεκίνησε η διαδικασία για την θεώρηση τιµών και
χορήγηση τιµοκαταλόγων. Τα µέλη του συλλόγου
θα πρέπει να προχωρήσουν άµεσα στην κατάθε-
ση των δικαιολογητικών που χρειάζονται.
Επίσης κάνει γνωστό ότι είναι υποχρεωτική από
το νόµο η υποβολή της ετήσιας δήλωσης τιµών
και υποχρεωτική η ανάρτηση τιµοκαταλόγων
2008 σε όλα τα δωµάτια.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να προ-
σκοµιστούν στο Σύλλογο είναι τα κάτωθι:
1ον) Συµπληρωµένη την Αίτηση-∆ήλωση τιµών
του 2008 ή µία (1) φωτοτυπία της Αίτησης -
∆ήλωσης τιµών του έτους 2007.
2ον) Τρία (3) φωτοαντίγραφα του Ειδικού
Σήµατος Λειτουργίας.

3ον) Πρωτότυπη απόδειξη κατάθεσης Εθνικής
Τράπεζας ποσού 12,00 ευρώ υπέρ ΣΕΕ∆∆Ε, στο
λογαριασµό 120/296249-75, ανά Ειδικό Σήµα.
4ον) Εφόσον η επιχείρηση παρέχει πρωινό, πρέ-
πει να υποβάλει και τη βεβαίωση υγειονοµικού
ελέγχου του ∆ήµου.
5ον) Απόδειξη κατάθεσης τραπέζης (την πρωτό-
τυπη) µε ποσό αντίστοιχο του αριθµού των τιµο-
καταλόγων που δικαιούστε, δηλαδή 7,00 ευρώ
ανά τιµοκατάλογο σε κάποιον από τους παρακά-
τω τραπεζικούς λογαριασµούς της Οµοσπονδίας:
254-29603704 ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
626-002101-011572 ΑLPHA BANK
3630400308894 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
Στην απόδειξη πρέπει να αναγράφεται καθαρά το
ονοµατεπώνυµο του ιδιοκτήτη.
6ον) Απόδειξη κατάθεσης τραπέζης στον λογα-

ριασµό του Συλλόγου «ΜΑΝΤΩ ΜΑΥΡΟΓΕ-
ΝΟΥΣ» µε αριθµό 45529602737 της Εθνικής
Τράπεζας µε το ποσόν των 5,00 ευρώ ανά
δωµάτιο που αφορά τη συνδροµή σας προς το
Σύλλογο για το 2008. Οι κάτοχοι περισσοτέρων
από µίας (1) αδειών λειτουργίας θα καταβάλλουν
συνδροµή για την άδεια µε τα περισσότερα
δωµάτια.
7ον) Απαραίτητα να έχετε µαζί σας την σφραγί-
δα της επιχείρησής σας.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά µπορούν να
υποβληθούν στις παρακάτω ηµεροµηνίες:
29/3, 12/4, 10/5 από 12:00 - 13:00 στο
γραφείο του προέδρου κ. Κώστα Μπιζά
(στον περιφερειακό) αι τις ηµεροµηνίες:
9/4, 16/4, 7/5, 14/5 από 12:00 - 13:00 στα
ενοικιαζόµενα δωµάτια της κ. Μαρίνας
Ζουµή (στον Παρασπόρο).

ΣΣύύλλλλοογγοοςς  ΕΕννοοιικκιιααζζόόμμεεννωωνν  δδωωμμααττίίωωνν  ΠΠάάρροουυ-ΑΑννττιιππάάρροουυ  ““ΜΜααννττώώ  ΜΜααυυρροογγέέννοουυςς””  
Τα δικαιολογητικά για τη θεώρηση τιµών και καταλόγων



Π α ρ ι α ν ό ς  Τ ύ π ο ςΠ α ρ ι α ν ό ς  Τ ύ π ο ς10 Πέμπτη  20  Μαρτίου  2008

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 άνδρας ή γυναίκα
για καφετέρια στην Παροικία της Πάρου.
Μισθός ικανοποιητικός.
Πληροφορίες: Αργουζής Βασίλης. Τηλ.:

6978493469
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

∆εν είναι λίγοι οι συµπολίτες
µας που µε πλησίασαν -και
απ’ ότι φαίνεται θα συνεχί-
σουν και στο µέλλον να το
κάνουν- και µε επέπληξαν
για τη στάση µας ως δηµοτι-
κή παράταξη στην υπόθεση
του ∆ηµοτικού Λιµενικού
Ταµείου, θεωρώντας πως
αντιµετωπίζουµε το θέµα
που έχει ανακύψει µε ιδιαί-
τερη χαλαρότητα και περισ-
σή ευγένεια που δεν ταιριά-
ζει στα «νέα» ήθη και έθιµα
που επιβλήθηκαν στο νησί
την τρέχουσα εξαετία, µερι-
κοί δε εξ αυτών µας καταλο-
γίζουν έλλειµµα διορατικό-
τητας και επικοινωνιακών
αντανακλαστικών καθώς και
πολιτική ανοησία!
Σπεύδω να καθησυχάσω
τους αγαπητούς συµπολίτες
λέγοντάς τους πως ούτε
πολιτικά ανόητοι είµαστε,
ούτε αγνοούµε τα τεράστια
επικοινωνιακά «οφέλη» που
θα µπορούσε να αποφέρει

µία αντιµετώπιση στο πνεύ-
µα του πρώτου διδάξαντα κ.
Ραγκούση, και ακριβώς η
δυνατότητά µας να βλέπου-
µε λίγο πιο µπροστά από το
σήµερα µας οδηγεί σ’ αυτήν
την εκλαµβανόµενη από
πολλούς ως ασθενική αντί-
δραση.
Σαν υπεύθυνα πολιτικά πρό-
σωπα το µόνο που δεν θα
µας ταίριαζε σ’ αυτές τις
περιστάσεις είναι οι κραυγές
κι οι εξαλλοσύνες και γιατί
τίποτα ουσιαστικό δεν θα
µπορούσαν να προσθέσουν
στη διαλεύκανση της υπόθε-
σης αλλά και γιατί θα τραυ-
µάτιζαν την ήδη πολλαπλά
τρωθείσα κοινωνική γαλήνη
και ηρεµία.
Θυµίζω άλλωστε πως η κρι-
τική που ασκήσαµε (προε-
κλογικά και µετεκλογικά)

στον τοµέα του ∆ηµοτικού
Λιµενικού Ταµείου υπήρξε
ιδιαίτερα καυστική και
δυναµική, αλλά ο παριανός
λαός δεν πείσθηκε στο σύνο-
λό του κι επανεµπιστεύθηκε
την τότε και νυν δηµοτική
πλειοψηφία να συνεχίσει το
έργο της και µάλιστα µε ένα
συντριπτικό σε βάρος µας
ποσοστό.
Όλοι εκείνοι που αξιώνουν
από εµάς να επιδοθούµε σ’
ένα όργιο πολιτικού κανιβα-
λισµού και να πρωτοστατή-
σουµε σε «ανθρωποθυσίες»
µάταια περιµένουν.
Χωρίς να υποχωρούµε από
την ΑΠΑΙΤΗΣΗ να χυθεί
άπλετο φως στην υπόθεση
και να διερευνηθούν όλες οι
παράµετροι (πολιτικές, διοι-
κητικές και ποινικές), εµµέ-
νουµε σθεναρά στη στάση
µας περιµένοντας από τη
δικαιοσύνη να πράξει όπως
οφείλει το καθήκον της,
χωρίς να εκπέµπουµε κατά

προσώπων πολιτικών ή µη
τα γνωστά «δηλητηριώδη
αέρια» που µόλυναν τον
αέρα της Πάρου στο πρό-
σφατο παρελθόν. Τέτοια
γεγονότα δεν πρέπει να
χαροποιούν κανέναν στις
µικρές µας κοινωνίες και
πολύ περισσότερο να του
δίνουν το έναυσµα για το
πάρσιµο µιας γλυκιάς εκδί-
κησης τροφοδοτώντας την
άσβεστη φλόγα του ρεβανσι-
σµού εις το διηνεκές.
Με µοναδικό γνώµονα το
πραγµατικό συµφέρον του
τόπου και όχι το µικρόψυχο
και κοντόθωρο παραταξιακό
θα προχωρήσουµε και θα
ζητήσουµε από την πλειοψη-
φία ν’ αναλάβει ως οφείλει
τις τεράστιες (τουλάχιστον
πολιτικές) ευθύνες που της
αναλογούν και να συµβάλει
µε κάθε µέσον όχι στην
συγκάλυψη, αλλά στην
πλήρη αποκάλυψη της αλή-
θειας!!

Ðïëéôéêüò ðïëéôéóìüò Þ âáñâáñüôçôá;
Του Σπύρου
Καλακώνα

Παντρεύτηκαν στις
Λεύκες στις 23-2-
2008 ο Ηλίας
Ραγκούσης του
Ιωάννου και η
Μαρία Μπάλιου του
Ζαχαρία.
Παντρεύτηκαν στην
Εκατονταπυλιανή στις
16-2-2008 ο Θωµάς
Μπέτζιος του
Παναγιώτη και η
Αρσενία Μαλατέστα
του Μπατίστα.

Στις 2-3-2008 στον Ι.Ν.
Αγίου Γεωργίου Αγκαιριάς
ο ∆ηµήτριος Κρητικός
και η Γεωργία Σιφναίου
βάπτισαν το αγοράκι τους
και το ονόµασαν Αντώνιο.
Στις 9-3-2008 στον Ι.Ν.
Τιµίου Προδρόµου
Αρχίλοχου ο Γεώργιος
Μαρµαρινός και η
Σπυριδούλα Καβάλλη
βάπτισαν το κοριτσάκι
τους και το ονόµασαν
Ιωάννα.

Πέθανε στην Αθήνα στις 11-2-2008 και µεταφέρθηκε στην Πάρο η
Αικατερίνη Σαρρή συζ. Εµµανουήλ ετών 76.
Πέθανε στη Νάουσα στις 11-2-2008 η Βιτσαρά Μαγδαληνή χηρ.
Εµµανουήλ ετών 93.
Πέθανε στα Μάρµαρα στις 12-2-2008 η Παναγιώ Κουτσιούκη χηρ.
Γρηγορίου ετών 95.
Πέθανε στο Μαράθι στις 14-2-2008 ο Γεώργιος Αρκουλής του Ιωάννου
ετών 87.
Πέθανε στην Αθήνα στις 15-2-2008 και µεταφέρθηκε στην Πάρο η
Ανδριανή Μελανίτου συζ. Σταύρου ετών 89.
Πέθανε στην Αθήνα στις 20-2-2008 και µεταφέρθηκε στην Πάρο η Ελένη
Χανιώτη συζ. Γεωργίου ετών 87.
Πέθανε στο Κ.Υ. Πάρου στις 28-2-2008 η Ρούσσου Αντωνία χηρ.
Ιωάννου από τις Λεύκες ετών 95.
Πέθανε στην Αθήνα στις 1-3-2008 και µεταφέρθηκε στην Πάρο ο
Παντελής Περαντινός του Ιωάννου ετών 79.
Πέθανε στον Κώστο στις 15-3-2008 η Μαρία
Αµπατζίδου του Κωνσταντίνου ετών 81.
Νεκρός βρέθηκε στο σπίτι του στον Κάµπο στις 11-
3-2008 ο αλλοδαπός ζωγράφος HERBERT SEILER
ετών 80.

Αντωνία Ιωάννου Ρούσσου
Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή στις 28-2-2008. Ήταν κόρη του Αντωνίου και
της Μαρουσώς Τζανακοπούλου, µιας καλής, πολύτεκνης οικογένειας, που
αποτελούνταν από τέσσερα αγόρια και επτά κορίτσια. Νυµφεύθηκε τον
Ιωάννη Γεωργίου Ρούσσο (Γυαλιστή) και απέκτησε τρία παιδιά, το Θεολόγο,
το Γιώργο και τη Μαρουσώ.
Ο Θεολόγος της έδωσε δύο εγγόνια, ένα αγόρι και ένα κορίτσι και  ο
Γιώργος τρία, δύο αγόρια και ένα κορίτσι. Ήταν έµπειρη αγρότισσα που
στάθηκε στο πλευρό του άνδρα της του Γιάννη που ήταν και εκείνος αγρό-
της και τους τίµησαν όλοι για τη φιλοξενία και την αγάπη που εκδήλωναν
µε το χαµόγελό τους. Ευχαριστούµε όλους που συµµετείχαν στο πένθος
µας.
Αιωνία της η µνήµη της.
Τα παιδιά και τα εγγόνια της.

Θάνατοι Γάµοι Βαπτίσεις

Ευχαριστήριο
Ευχαριστούµε όλους
εσάς, που µε οποιον-
δήποτε τρόπο µας
συµπαρασταθήκατε
στο χαµό του συζύγου,
πατέρα και αδελφού.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
∆ΡΑΚΑΤΟΥ.
Θερµά ευχαριστούµε
τη Β’ παθολογική κλι-
νική του Γενικου
Κρατικου Νοσ.
Νίκαιας, το νοσηλευτι-
κό και ιατρικό προσω-
πικό και ιδιαίτερα την
καθηγήτρια κ. Μ.
Μιναδάκη και τον
ιατρό κ. Θ. Γόγαλη για
την αµέριστη φροντίδα
τους.
Επίσης ευχαριστούµε
τους ιερείς του Ι. Ναού
Παναγίας Θεοτόκου
Σισσιωτίσσης
Αργοστολίου
Κεφαλληνίας τον Παπά
Φώτη Καβαλλιεράτο
και τη χορωδία του κ.
Αγαθάγγελου
Γεωργακάτου.

Η σύζυγος Άννα,
τα παιδιά Πέτρος,

∆ηµήτρης,
Αλέξανδρος-Ιωάννης,

τα αδέλφια.

Άδειες
περιπτέρων
Με νέο νοµοσχέδιο του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας, που εισηγήθηκε η
Βουλευτής Κυκλάδων κα Άρια
Μανούσου – Μπινοπούλου και
ψηφίστηκε από τη Βουλή (Ν. 3648,
ΦΕΚ 38/Α/29.2.08), για πρώτη
φορά χορηγούνται, σε πολύτεκνες
οικογένειες και άτοµα µε ειδικές
ανάγκες ( ΑµΕΑ), άδειες λειτουρ-
γίας και εκµετάλλευσης περιπτέρων
και άδειες λιανικής πώλησης
καπνοβιοµηχανικών προϊόντων.
Μέχρι τώρα τις άδειες αυτές έπαιρ-
ναν ανάπηροι και θύµατα πολέµου,
µια κατηγορία συµπολιτών µας που
είχαν πραγµατικά ανάγκη και επι-
πλέον έδωσαν τη ζωή τους ή τη
σωµατική τους ακεραιότητα στην
υπηρεσία και υπεράσπιση της
Πατρίδας.
Σήµερα οι συνθήκες της ζωής έχουν
σηµαντικά αλλάξει και πέραν των
αναπήρων και θυµάτων πολέµου,
και άλλες οµάδες του πληθυσµού
χρήζουν ιδιαίτερης συµπαράστασης,
αφού για να ανταπεξέλθουν στον
αγώνα της επιβίωσης, µέσα στο
σκληρό ανταγωνιστικό περιβάλλον
της εποχής µας, απαιτείται η συν-
δροµή της Πολιτείας.
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Κυκλοφόρηησαν  ττα  ΠΑΑΡΙΑΑΝΑΑ
Κυκλοφόρησε το 108 τεύχος των
ΠΑΡΙΑΝΩΝ του φιλόλογου - συγγραφέα
Νίκου Αλιπράντη. Στη φωτογραφία το
εξώφυλλο του τεύχους µε τα περιεχόµενα.

∆υο ταινίες και µια θεατρική παρά-
σταση θα παρουσιαστούν το επόµε-
νο χρονικό διάστηµα στις αίθουσες
του Αρχίλοχου και του Νηρέα από
την κινηµατογραφική λέσχη αλλά
και από τη θεατρική οµάδα του
Νηρέα. Αναλυτικά:

AMERICAN GANGSTER
(2007 - 157’)
Παρασκευή 21 Μαρτίου
(Αρχίλοχος)
Κυριακή 23 Μαρτίου (Νηρέας)
Αµερικάνικη ταινία σε σκηνοθεσία
Ρίντλεϊ Σκοτ, µε τους Ντένζελ
Γουάσινγκτον, Ράσελ Κρόου,
Τσιετέλ Ετζιοφόρ, Τζος Μπρόλιν.
ΥΠΟΘΕΣΗ
Στη Νέα Υόρκη των αρχών της
δεκαετίας του ’70 ο Φρανκ Λούκας
στήνει τη δική του αυτοκρατορία

του εγκλήµατος διακινώντας ηρωί-
νη από την Άπω Ανατολή. Ο Ρίτσι
Ρόµπερτς, ένας αδιάφθορος αστυ-
νοµικός αναλαµβάνει να σταµατή-
σει τη δράση του.

ΟΙ ΝΥΧΤΕΣ
ΜΑΚΡΙΑ ΣΟΥ
(2007 - 96’)
Παρασκευή 28 Μαρτίου
(Αρχίλοχος)
Γαλλο-κινεζική ταινία σε σκηνοθε-
σία Γουόνγκ Καρ-Βάι, µε τους
Νόρα Τζόουνς, Τζουντ Λο, Ντέιβιντ
Στράδερν, Ρέιτσελ Βάις.
ΥΠΟΘΕΣΗ
Ποια είναι η απόσταση µεταξύ ενός
χωρισµού και µιας νέας αρχής;
Πως µετριέται; Με το χρόνο, το
µέτρο ή τη µνήµη; Μια νεαρή
γυναίκα, η Ελίζαµπεθ (Νόρα

Τζόουνς), ξεκινάει ένα ταξίδι αναζή-
τησης του ίδιου της του εαυτού,
προσπαθώντας να αναρρώσει από
έναν χωρισµό που την πίκρανε.
Όταν η συναισθηµατική της πληγή
αρχίζει να ξεθωριάζει, η Ελίζαµπεθ
γνωρίζει αποκοµµένους ανθρώπους
και οδηγείται σε νέα και απρόσµε-
να κεφάλαια στη ζωή της.

Έξι θεατρικές παραστάσεις θα
δώσει η θεατρική οµάδα του Νηρέα
το πρώτο 15ήµερο του Απριλίου. «Το
φάντασµα του Κυρίου Ραµόν
Νοβάρο» είναι το θεατρικό έργο του
Παύλου Μάτεση που θα ανέβει
στην αίθουσα του Νηρέα στη Νάουσα
στις 4, 5, 6, και 11, 12, 13
Απριλίου. Ώρα έναρξης των παρα-
στάσεων 20:30.

Πάμεε  σιννεεμά  μεε  δυο  εεξαιρεεττικές  τταιννίεες...

Αναλυτικά τα αποτελέσµατα της
16ης αγωνιστικής έχουν ως εξής:
Πανθηραϊκός - Αστέρας Μαρµάρων ......................3-0
Α.Ο. Πάρου - Καρτεράδοσ................................αναβλ.
ΚΕΜΑΣ Ίου - Μαρπησσαϊκός ........................δεν έγινε
Αστέρας Τραγαίας - Φιλώτι ....................................0-0
Α.Ο. Πύργου - ΑΜΕΣ Νηρέας................................3-5
Λάβα Εµπορείου - Αναγεννηση Νάξου ..........δεν έγινε

Βαθµολογία (16 αγώνες)
ΟΜΑ∆ΕΣ ................................ΓΚΟΛ......ΑΓΩΝ. ..ΒΑΘ.
1) ΝΗΡΕΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ..........43-14........16 ........38
2 ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ....................29-13 ........16..........33
3) ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ............29-18 ........16..........31

4) Α.Ο. ΠΑΡΟΥ........................36-14 ........15..........30
5) ΚΑΡΤΕΡΑ∆ΟΣ......................39-22 ........15..........30
6) ΦΙΛΩΤΙ ..............................31-19 ........15..........26
7) ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ........29-22 ........16..........24
8) Κ.Ε.Μ.Α.Σ. ΙΟΥ ..................18-34 ........16..........20
9) Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ ......................18-30 ........15..........13
10) ΛΑΒΑ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ ..........23-37 ........15..........13
11) ΑΝΑΓΕΝ. ΝΑΞΟΥ ..............33-47 ........15..........11
12) ΜΑΡΠΗΣΣΑΙΚΟΣ................6-64 ........16 ..........-3   

Επόµενη αγωνιστική (17η):
Αστέρας Μαρµάρων - Καρτεράδος, Φιλώτι - Α.Ο. Πάρου,
Μαρπησσαϊκός - Πανθηραϊκός, Α.Ο. Πύργος - Λάβα
Εµπορείου, Νηρέας Νάουσας - Αστέρας Τραγαίας,
Ανεγάννηση Νάξου - ΚΕΜΑΣ Ίου.

Αποτελέσματα,  βαθμολογία,  επόμενη  αγωνιστική

Τρεις ακόµα βαθµούς
πρόσθεσε στη συγκοµιδή
του ο ΑΜΕΣ ηρέας
Νάουσας που πέρασε
νικηφόρα το εκτός έδρας
εµπόδιο του Α.Ο. Πύργου.
Η οµάδα του Νίκου
Μοστράτου που είναι
αήττητη τους τρεις
τελευταίους µήνες είχε για
µεγάλο πρωταγωνιστή το
Λευτέρη ∆ουλγεράκη που
σηµείωσε τα τέσσερα από τα
γκολ του Νηρέα. Με τη νίκη
τους αυτή οι παίκτες του
Νηρέα Νάουσας παρέµειναν
στην κορυφή της
βαθµολογίας µε 38
βαθµούς, πέντε
περισσότερους από τον
δεύτερο Πανθηραϊκό και
όλα δείχνουν ότι δεν χάνουν
µε τίποτα την πρώτη θέση
και το αβαντάζ έδρας στα
πλεϊ οφ.
Στο πρώτο ηµίχρονο µε τρια
γκολ του ∆ουλγεράκη (15’,
27’, 30’) ο Νηρέας
προηγήθηκε µε 3-0. Στο 50’
η οµάδα του Πύργου µείωσε
σε 3-1 για να ακολουθήσουν
δυο ακόµα γκολ από τον
Νηρέα µε τους Κρητικό 60’
και ∆ουλγεράκη 65’.
Ο Πύργος στη συνέχεια
το µόνο που κατάφερε
είναι να σηµειώσει δυο
ακόµα γκολ για να
σφραγιστεί το τελικό 3-5
υπέρ του Νηρέα.
Πολύ καλή η διαιτησία του Φράγκου
και των εποπτών Κολυµπίρη και
Τριαντάφυλλου.
Νηρέας Νάουσας: Σκιαδάς Β.,

Γέραλης Β. (70΄Ρούσσος Γ.),
Παπαδόπουλος Β., ∆εληµπαλταδάκης
Μ., Μπαρµπαρήγος Πρ., Κραβαρίτης
Κ., Κρητικός Ν., Μποφάλος Θ.,
(46΄Μόλλα Ερ.), ∆ουλγεράκης Λ.
(84΄Χαντζάρας Αν.), Βάρσαµος Π.,

Τόδρης Ν.

Την ήττα µε 3-0 γνώρισε ο Αστέρας
Μαρµάρων στη Σαντορίνη από τον
Πανθηραϊκό ενώ ο Μαρπησσαικός δεν
πήγε στην Ίο για να αγωνιστεί.

Ο  Νηρρέας  5-33  πέρρασεε  και  από  τη  Σαντορρίνη

Ìå “êáñÝ” ÄïõëãåñÜêç

ΜΜααθθήήμμαατταα  ΤΤΕΕΝΝΙΙΣΣ  ααππόό  ττοονν
ΌΌμμιιλλοο  ΑΑννττιισσφφααίίρριισσηηςς  ΠΠάάρροουυ
Ο Όµιλος Αντισφαίρισης Πάρου κάνει γνωστό
ότι λειτουργεί Ακαδηµία εκµάθησης ΤΕΝΙΣ για
παιδιά σχολικής ηλικίας.
Τα µαθήµατα γίνονται απόγευµα, από ∆ευτέρα
έως Παρασκευή και Σαββάτο πρωί, στα γήπεδα
στην  Αγία Ειρήνη Παροικίας.
Πληροφορίες: Ιnes Dylla: 693 650 3236,
Μichelle Giorgarou: 693 247 7338.

ΓΓυυμμννάάσσιιοο  ΝΝάάοουυσσααςς
Επιτυχίες στη Σύρο
Κατά τους σχολικούς αγώνες Κυκλάδων που διεξήχθη-
σαν στη Σύρο 3 και 4 Μαρτίου 2008 οι µαθητές και
µαθήτριες του Γυµνασίου Νάουσας συµµετείχαν µε
σηµαντικές επιτυχίες. Αναλυτικά:
300 µ. αγοριών
Σελιµάϊ Κρενάρ ........................................ 1ος
150 µ. αγοριών
Ραγκούσης Γεώργιος ..................................3ος
Σφαιροβολία αγοριών
Πετρόπουλος Παναγιώτης ..........................7ος
Σφαιροβολία κοριτσιών
Μόλα Γιέτα ..................................................1η
1000 µ. κοριτσιών
Σκούρτη Βαλεντίνα ......................................2η
600 µ. κοριτσιών
Σάτκα Αγκλίντα ..........................................3η
Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους τους µαθητές - µαθή-
τριες για την συµµετοχή και τα αποτελέσµατα που έφε-
ραν καθώς και στον καθηγητή Φυσικής Αγωγής του σχο-
λείου Γιώργο Κυριαζή για την σηµαντική προεργασία
και προετοιµασία των µαθητών.

Ο δήµος περιµένει έως 31-3-08
τις απόψεις µας για το Γ.Π.Σ.
Παρουσιάστηκε την Παρασκευή 07-03-2008 σε συνεδρίαση
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, το Β1 στάδιο της µελέτης του
Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου του ∆ήµου Πάρου. Η φάση
αυτή περιλαµβάνει τις προτάσεις των µελετητών για την
χωροταξική και πολεοδοµική οργάνωση της Πάρου.
Όσοι ενδιαφέρονται να εκφράσουν απόψεις, παρατηρήσεις ή
και προτάσεις σχετικά µε το στάδιο Β1 της παραπάνω µελέ-
της, µπορούν να τις καταθέσουν εγγράφως στο πρωτόκολλο
του ∆ήµου Πάρου το αργότερο έως τις 31-03-2008.  
Στα πλαίσια της ενηµέρωσης όλων των ενδιαφεροµένων για
το Γ.Π.Σ. Πάρου, όλα τα στοιχεία του σταδίου Β1 της µελέτης
βρίσκονται αναρτηµένα στο site του ∆ήµου Πάρου
(www.paros.gr). 

Αριθµ. Πρωτ. 07/ 2008
Πάρος 19/03/08

Προς: Ένωση Ποδοσφαιρικών
Σωµατείων (Ε.Π.Σ.) ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
Υπ΄όψιν Κου Προέδρου

Κοινοποίηση:
(Ε.Π.Ο.), (Μ.Μ.Ε.), Αθλητικό Τύπο,
Αθλητικά Σωµατεία Ν.  Κυκλάδων

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
Κύριε Πρόεδρε,
ο Αθλητικός Όµιλος Πάρου, οι αθλητές,
το ∆.Σ. καθώς και όλοι οι φίλαθλοι οι
οποίοι στηρίζουν την προσπάθεια την
οποία κάνουµε εδώ και δεκαετίες,
εκφράζουν µε µια φωνή την αγανάκτησή
τους για την άδικη µεταχείριση του
Σωµατείου µας από την Επιτροπή του
Πρωταθλήµατος στην οποία προΐσταται ο
κ. Χωριανόπουλος. Καταγγέλλουµε τη
συµπεριφορά και τον τρόπο λειτουργίας
του παραπάνω κυρίου, ο οποίος λειτουρ-
γεί και αποφασίζει µε κάθε άλλο παρά
αθλητικά κριτήρια για αναβολές και διε-
ξαγωγές αγώνων της Κατηγορίας µας.
∆εν γνωρίζουµε αν ο κ. Χωριανόπουλος
εξυπηρετεί συµφέροντα άλλων οµάδων,
αυτό όµως που γνωρίζουµε την τελευταία
τουλάχιστον διετία, είναι ότι συµπεριφέ-
ρεται στον Αθλητικό Όµιλο Πάρου, µε
τρόπο εµπαθή και προκλητικό, πράγµα
το οποίο δεν συνάδει για άνθρωπο ο
οποίος πρέπει να διακατέχεται από

άµιλλα, δικαιοσύνη και αθλητικό πνεύ-
µα. Τελευταίο κρούσµα του έργου του κ.
Χωριανόπουλου είναι οι αλλεπάλληλες
αναβολές και µαταιώσεις του αγώνα
Α.Ο.Πάρου - Καρτεράδος, χωρίς αιτία,
παρά µόνο για το λόγο, που µόνο ο κ.
Χωριανόπουλος γνωρίζει, καθώς βέβαια
και όλοι εµείς. Ο Αθλητικός Όµιλος
Πάρου µε την παρούσα επιστολή δηλώ-
νει ότι δεν θα παραµείνει απαθής σε
αυτήν την προκλητική συµπεριφορά και
ευνοϊκή µεταχείριση άλλων σωµατείων
εις βάρος του δικού µας. Καταγγέλλει το
συγκεκριµένο άνθρωπο για τις πράξεις
του σε κάθε αρµόδια αρχή και ζητεί από
εσάς, σαν Πρόεδρο της Ε.Π.Σ., καθώς
και το ∆.Σ., τη λήψη µέτρων εναντίον
του, καθώς και την αντικατάστασή του
από την Επιτροπή λόγω τουλάχιστον ανι-
κανότητας. Ο Αθλητικός Όµιλος Πάρου,
είναι στη διάθεσή σας, να σας παρέχει
διευκρινήσεις και στοιχεία που αφορούν
το έργο και τις αποφάσεις του συγκεκρι-
µένου κυρίου σε βάρος του Συλλόγου
µας. Επίσης, σε έκτακτη Γενική
Συνέλευση η οποία θα διενεργηθεί στις
αρχές Απριλίου, θα αποφασιστούν οι
περαιτέρω ενέργειές µας.

Με εκτίµηση
Εκ µέρους του ∆.Σ.

Ο Πρόεδρος Κουντροµιχάλης Ηλίας
Ο Γ. Γ. πρωτ. Στυλιανός Νικ. Μπιζάς

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

ÄéáâÜóôå ìáò
óå çëåêôñïíéêÞ

ìïñöÞ óôï site:
www.tinos.biz

Νέο 11µελές Συµβούλιο προέκυψε
έπειτα από τις εκλογές που πραγ-
µατοποιήθηκαν την Κυριακή 16
Μαρτίου στον ΑΜΕΣ Νηρέα
Νάουσας. Η πορεία του πολιτιστι-
κού - αθλητικού συλλόγου ήταν
ιδιαίτερα καλή την περασµένη διε-
τία µε επιτυχίες σε πολιτιστικό
αλλά και σε αθλητικό επίπεδο.

Ο θετικός απολογισµός της διετίες
έγινε από τον πρόεδρο κ. Ι. Κουλιανό.
Η ποδοσφαιρική οµάδα του ΑΜΕΣ
Νηρέα Νάουσας πρωταγωνιστεί και
φέτος στο τοπικό πρωτάθληµα και
όλα δείχνουν ότι δεν θα χάσει την
πρώτη θέση που οδηγεί µε αβαντάζ
έδρας στην ηµιτελική φάση του πρω-
ταθλήµατος. Να θυµίσουµε ότι πέρυσι

ο Νηρέας έφθασε µέχρι την ηµιτελική
φάση και έχασε στις λεπτοµέρειες την
είσοδό του στον τελικό. Επίσης την
Πέµπτη 20 Μαρτίου ο Νηρέας, για
πρώτη φορά στην ιστορία του, θα
διεκδικήσει από τον Α.Ο. Μυκόνου το
κύπελλο Κυκλάδων στον τελικό που
θα γίνει στην Ερµούπολη.
Στον Νηρέα τη διετία που πέρασε
ιδρύθηκαν τµήµατα βόλεϊ, συνέχισαν
να λειτουργούν οι Ακαδηµίες ποδο-
σφαίρου παρά την έλλειψη γηπέδου
και σε πολιτιστικό επίπεδο η θεατρική
οµάδα του συλλόγου διακρίθηκε και
αυτή για το επίπεδο της δουλειάς της.
Από τον ταµείο του συλλόγου πέρασαν
στο διάστηµα αυτό 81.739 ευρώ και
υπάρχει ένα µικρό πλεόνασµα.

Απολογισµός
Στην συνέχεια οι επικεφαλής των τµη-
µάτων π. Κ. ∆ευτερίγος για το αθλητι-
κό, ο κ. Α. Κασαπίδης για το πολιτι-
στικό και ο ταµίας κ. Α. Ταντάνης
ενηµέρωσαν διεξοδικά τους παρευρι-
σκοµένους, που ήταν φέτος 54,
περισσότεροι από κάθε άλλη φορά, τα
τελευταία χρόνια.
Στις νεοϊδρυθείσες ακαδηµίες βόλεϊ
λειτουργούν τέσσερα τµήµατα δύο για
παιδιά του ∆ηµοτικού και δύο για
παιδιά Γυµνασίου, ενώ για το ποδό-
σφαιρο λειτουργούν αντίστοιχα δύο
τµήµατα για τους µικρούς και ένα για
τους µεγάλους. Οι προπονήσεις για το
ποδόσφαιρο γίνονται στο γήπεδο 5Χ5
της Νάουσας, λόγω έλλειψης γηπέδου,
και η µισή δαπάνη καλύπτεται από
τον ∆ήµο, ο οποίος καλύπτει και τα
έξοδα της ποδοσφαιρικής οµάδας για
την µετακίνησή της προς και από την
Παροικία για τις προπονήσεις.

Οι στόχοι
Οι στόχοι του ποδοσφαιρικού τµήµα-
τος είναι η κατάκτηση του πρωταθλή-
µατος και του κυπέλλου. Η οµάδα
ενισχύθηκε γι’ αυτό µε τέσσερις νέους
παίκτες και µέσα στη σαιζόν άλλαξε
και προπονητή. Ανέλαβε ο παλαιός
παίκτης Νίκος Μοστράτος.
Η πορεία του πολιτιστικού τµήµατος,
που περιλαµβάνει τη θεατρική οµάδα,

την κινηµατογραφική λέσχη και τη
χρήση της αίθουσας ήταν και αυτή µε
σηµαντικές επιτυχίες.
Αξίζει εδώ να σηµειωθεί ότι η αίθουσα
παραχωρείται δωρεάν σε σωµατεία ή
σχολεία για εκδηλώσεις.
Εντυπωσιακά ήταν και τα έσοδα από
άλλες εκδηλώσεις την τελευταία διε-
τία, σε σχέση µε προηγούµενες, όπως
πληροφόρησε ο ταµίας του συλλόγου,
αλλά ποτέ τα έσοδα δεν αρκούν για να
ικανοποιηθούν άµεσα όλες οι ανάγκες
του συλλόγου.

Τέλος αρκετά συζητήθηκε και η πρό-
ταση διεκδίκησης για λογαριασµό του
Νηρέα της παραλίας «Μοναστήρι».
Μιας πρότασης που έχει ήδη παρου-
σιάσει η εφηµερίδα µας. Για την πρό-
ταση, εφόσον και το νέο ∆.Σ. την υπο-
στηρίξει, θα γίνει µονοθεµατική συνε-
δρίαση του τοπικού συµβουλίου της
Νάουσας στον ίδιο χώρο την
Παρασκευή 21 Μαρτίου στις 17:00
για να ληφθεί η οριστική απόφαση
που θα κατατεθεί προς συζήτηση στο
∆ηµοτικό Συµβούλιο.
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Ο αποκριάτικος
χορός του
Συλλόγου
«Ατλαντίς»
Το βράδυ της τελευταίας
Κυριακής της Αποκριάς 9
Μαρτίου πραγµατοποιήθηκε µε
µεγάλη επιτυχία και µε την συµ-
µετοχή πλήθους κόσµου η ετήσια
αποκριάτικη χοροεσπερίδα του
πολιτιστικού συλλόγου «ΑΤΛΑ-
ΝΤΙΣ» στο κέντρο «ΤΑ 5Φ». Ο
Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Νίκος
Τριαντάφυλλος και τα µέλη του
∆.Σ. καλωσόρισαν, ευχαρίστησαν,
και ευχήθηκαν στους παρευρι-
σκοµένους καλή διασκέδαση.
Μετά το φαγητό και µε την συνο-
δεία ζωντανής µουσικής µε το
συγκρότηµα που απαρτιζόταν
από τους Σταύρο Μπαρµπεράκη
βιολί, Κώστα Σοµπόνη λαούτο,
Χρήστο Στέλλα µπουζούκι, και
Άννα Περάκη τραγούδι, ακολού-
θησε χορός µε µεγάλο κέφι ενώ
µεγάλη απήχηση από τους
παρευρισκοµένους είχε και η
λαχειοφόρος αγορά µε πολλά και
πλούσια δώρα για τα οποία το
∆.Σ. ευχαριστεί θερµά τους επαγ-
γελµατίες και τους ιδιώτες που
τα προσέφεραν. Στην χοροεσπερί-
δα µεταξύ άλλων παραβρέθηκαν
ο ∆ήµαρχος Πάρου Χρήστος
Βλαχογιάννης, ο Αντιδήµαρχος
Πάρου Στέφανος Γαβαλάς, ο
Πρόεδρος της ∆ΕΠΑΠ Γεώργιος
Λουκής, η Πρόεδρος του δηµ.
∆ιαµερίσµατος Λευκών Μαρία
Τριανταφύλλου, και ο Πρόεδρος
του δηµ. ∆ιαµερίσµατος
Μάρπησσας Αντώνης Ραγκούσης,
η Τοπική Σύµβουλος Μαρία
Φραντζή - Τριβυζά και εκπρόσω-
ποι συλλόγων.


