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∆εκαπενθήµερη
εφηµερίδα

στην υπηρεσία
της Πάρου και
της Αντιπάρου

Περίοδος Β’
� Έτος 6ο

� Αρ. φύλλου 89
� Τιµή 1 ευρώ
� Πέµπτη 21
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Ανοιχτά
κάθε µέρα!!!

ΣΣυυννεελλήήφφθθηησσαανν  γγιιαα
σσωωρρεείίαα  κκλλοοππώώνν
Åß÷áí ñçìÜîåé
ôçí ÐáñïéêéÜ
äýï Áëâáíïß     Σελ. 3

ΑΑππάάννττηησσηη  -  δδιιεευυκκρρίίννιισσηη
ααππόό ττοονν  ΝΝίίκκοο  ΜΜααρριιννάάκκηη,,
ααλλλλάά  ηη  ∆∆..ΕΕ..ΥΥ..ΑΑ..ΠΠ..
ÅììÝíåé óôç
ìçíõôÞñéá
áíáöïñÜ          Σελ. 3

∆∆..ΤΤ..ΟΟ..  ΝΝέέααςς  ∆∆ηημμοοκκρρααττίίααςς
ΠΠάάρροουυ  -  ΑΑννττιιππάάρροουυ
«Ï ×.Õ.Ô.Á. ÐÜñïõ,
ðïõ êáôÝëçîå…
Üëëç ìéá ÷ùìáôåñÞ
óôï íçóß ìáò!» Σελ. 4

ΚΚλλεείίννεειι  ττοο  ρρόόσσττεερρ  ττοουυ
οο  ΝΝηηρρέέααςς  κκααιι  εεττοοιιμμάάζζεεττααιι
γγιιαα  ττηηνν  ππρρεεμμιιέέρραα                Σελ. 9

ÁðÝêôçóå
áêüìá Ýîé
ðïäïóöáéñéóôÝò

99οο ττοουυρρννοουυάά  BBeeaacchh
VVoolllleeyy  ααππόό  ττοονν  ΝΝ..ΟΟ..ΠΠ..

Ìïíïìá÷ßåò
óôçí Üììï Σελ. 12

Êáé ìå ôç âïýëá
ôïõ ÕðïõñãïýΣελ. 4-5

ΟΟ  ΕΕξξωωρρααϊϊσσττιικκόόςς  ΣΣύύλλλλοογγοοςς  ΜΜώώλλοουυ  ΜΜααρρμμάάρρωωνν
««ΆΆγγιιοοςς  ΝΝιικκόόλλααοοςς»»  γγιιαα  φφθθοορράά  δδηημμόόσσιιααςς  ππεερριιοουυσσίίααςς

ÆÞôçóå ðáñÝìâáóç
ôïõ åéóáããåëÝá   Σελ. 8

Ενόςς  μηνόςς  αργία  στην  κ.  Μανέτα
για  τιςς  μεταδημοτεύσειςς

ΗΗ  πποολλιιττεειιαακκήή,,  εεκκκκλληησσιιαασσττιικκήή
κκααιι  πποολλιιττιικκήή  ηηγγεεσσίίαα  ππήήγγεε  σσττηηνν  ΤΤήήννοο

ÕðïâÜèìéóç
ôçò ÅêáôïíôáðõëéáíÞò
Σελ. 6-7, 9
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ΚΚύύρριιεε  ∆∆ιιεευυθθυυννττάά,,
Στο προηγούµενο σηµείωµά µου έκανα
αναφορά στο εκκλησιαστικό γηροκοµείο, το
οποίο υπήρξε διακαής πόθος του µακαρι-
στού Αµβρόσιου και ευτύχησε να το δει
ολοκληρωµένο και εν λειτουργία. Για το
έργο αυτό, που έδειξε το φιλάνθρωπο πρό-
σωπο της Εκκλησίας µας, εργάστηκαν πολ-
λοί και ορισµένοι µάλιστα µε εξαιρετικό
ζήλο, για να εισπράξουν στο τέλος την απα-
ξίωσή τους από το εκκλησιαστικό κατεστη-
µένο της Πάρου.

Το Ίδρυµα αυτό όµως για να λειτουργήσει
χρειάζεται χρήµατα, τα οποία πρωτίστως η
έµπρακτη χριστιανική αγάπη προς τον
συνάνθρωπο µπορεί να εξασφαλίσει.
Υπάρχει όµως και ένα ∆ηµοτικό και
Εκκλησιαστικό Ίδρυµα, εν λειτουργία, µε
σκοπό την ίδρυση γηροκοµείου στην Πάρο.
Το ίδρυµα αυτό έχει περιουσιακά στοιχεία
το Φραγκοµονάστηρο, ένα ακίνητο του
∆ήµου στην Πεντέλη και ένα ακίνητο της
εκκλησίας στο Πόρτο Ράφτη. Τα ακίνητα
της Αττικής είναι µεγάλης αξίας, δεν µπο-
ρούν όµως να εκποιηθούν, για όσο χρονικό
διάστηµα υφίσταται το πιο πάνω ίδρυµα.
Εκκλησία και ∆ήµος αποφάσισαν τη διάλυ-
ση του ιδρύµατος αυτού, ώστε να υπάρξει
αποδέσµευση των περιουσιακών του στοι-
χείων και η επιστροφή στους αρχικούς
κατόχους.

Αυτή η απόφαση όµως ουδέποτε υλοποι-
ήθηκε. Αντίθετα υπήρξε νέα, η οποία τρο-
ποποίησε τους σκοπούς του ιδρύµατος και
το µετέτρεψε σε ίδρυµα οικονοµικής στήρι-
ξης του Εκκλησιαστικού Γηροκοµείου µε
την επωνυµία «Αγία Θεοκτίστη». Όµως
ούτε και αυτή η απόφαση υλοποιήθηκε. Εν
τω µεταξύ και τα δύο ακίνητα της Αττικής
διατρέχουν τον κίνδυνο της καταπάτησης,
εάν δεν υπάρξει ενεργό ενδιαφέρον για την
προστασία τους και οπωσδήποτε πρέπει να
εγγραφούν στο Εθνικό Κτηµατολόγιο πριν
από τη λήξη της προθεσµίας εγγραφής. 
Κατά την ταπεινή µου άποψη ο
Μητροπολίτης µας πρέπει να κινηθεί ταχύ-
τατα, µε κριτήριο την όσον το δυνατόν
συντοµότερη επιστροφή των ακινήτων
στην ιδιοκτησία  της Εκκλησίας. Ο δε ∆ήµος
θα πρέπει να συµβάλει στην προσπάθεια
αυτή, ώστε να λάβει τέλος µια εκκρεµότητα
δεκαετιών. Και επίσης µιας και το κληροδό-
τηµα της Πεντέλης, είχε διατεθεί για την
ανέγερση γηροκοµείου, να εκποιηθεί και το
ποσόν που θα προκύψει να γίνει δωρεά στο
γηροκοµείο.

Κύριε ∆ιευθυντά,
Η Πάρος και πολύ περισσότερο η Νάξος
διαθέτουν εξαίρετους νοµικούς, εκ των
οποίων ορισµένοι είναι υψηλόβαθµοι δικα-
στικοί και πολύ κοντά στην Εκκλησία µας.
Έχω την αίσθηση ότι ο Μητροπολίτης µας
πριν από κάθε του ενέργεια θα τους συµ-
βουλευθεί.

Φιλικά
Πάροικος ΤΤ
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Π α ρ ι α ν ό ς  Τ ύ π ο ς
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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15 Αυγούστου 1950. Ο τότε πρωθυπουργός της Χώρας Νικόλαος
Πλαστήρας επισκέπτεται την Πάρο για να τιµήσει µε την παρου-
σία τους τις θρησκευτικές εκδηλώσεις της Εκατονταπυλιανής. Η
φωτογραφία εικονίζει τον πρόεδρο της Κοινότητας Πάρου Ιωάννη
Φραγκούλη αριστερά, ο οποίος τον προσφωνεί αµέσως µετά την
άφιξή του στην Παροικιά. Λίγες µέρες µετά, στις 21 Αυγούστου
1950, η κυβέρνηση Πλαστήρα έπεσε.
(Φωτογραφικό αρχείο Νικολάου Ι. Φραγκούλη).

Η  αππογευματινή  λιτανεία
ππροϋπποθέτει  και  καλό  καιρό
Αποδείχτηκε  στην πράξη, ότι η απογευµατινή
λιτανεία προϋποθέτει και καλό καιρό, για να καλύ-
πτει τις επικοινωνιακές ανάγκες των εµπνευστών
της αλλαγής του εθίµου. ∆ιότι ο φετινός σχεδια-
σµός λόγω κακών καιρικών συνθηκών απέτυχε.
Ο Γιώργος Παπανδρέου, που επί µέρες παραθέριζε
στην Πάρο, πήγε και στην Τήνο για να είναι όµως
το απόγευµα στην Πάρο στη λιτανεία και της
Εκατονταπυλιανής. Το ίδιο σκεπτικό λειτούργησε
και στους βουλευτές του Νοµού, τον
Περιφερειάρχη και το Νοµάρχη. Έτσι η λιτανεία
είχε φέτος µικρή συµµετοχή επισήµων. Πέρα όµως
από τα συγκυριακά, ήταν γνωστό ότι η ΕΡΤ δεν θα
κάλυπτε ζωντανά φέτος τη λιτάνευση της ιερής
Εικόνας, λόγω των Ολυµπιακών Αγώνων. Εποµένως
η εµµονή, η λιτανεία να γίνει απόγευµα και όχι
πρωί, εξαφάνισε την Εκατονταπυλιανή και από τα
τηλεοπτικά κανάλια. Το σχόλιο αφιερώνεται σε
όσους λατρεύουν την επικοινωνία.

Οι  Άγιοι  Ανάργυροι  και
το  κτήριο  ∆ημητρακόππουλου
Η Εκκλησία των Αγίων Αναργύρων είναι σε επαφή
µε το επισκευασµένο πλέον, µε χρήµατα της
Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, κτήριο ∆ηµητρακόπουλου.
Κατά τη διάρκεια της επισκευής του κτηρίου η
στέγη του ναού υπέστη ζηµιές, µε αποτέλεσµα η
βροχή να πέφτει «ζωντανή» στο εσωτερικό του. Οι
άνθρωποι που φροντίζουν το ναό βρίσκονται σε αδιέ-
ξοδο, αφού η επισκευή θα απαιτήσει περίπου
10.000 ευρώ. Ο ∆ήµος οφείλει να ενδιαφερθεί για
την αποκατάσταση της ζηµιάς. Άλλωστε και τα δύο
κτήρια είναι διατηρητέα και προστατεύονται από την
αρµόδια αρχαιολογική υπηρεσία.

ΟΟ  ππααρρααλλοο-
γγιισσμμόόςς
σσεε  όόλλοο  ττοουυ
ττοο  μμεεγγααλλεείίοο!!
Μπλέχτηκαν µεταξύ
τους οι δυο προµη-
θεύτριες εταιρείες
αφαλατώσεων και την
πληρώνει η Πάρος. Η
µια εταιρεία στρέφεται
κατά της άλλης µε
προσφυγές στην
Περιφέρεια Νοτίου
Αιγαίου και στο
Συµβούλιο της
Επικρατείας διεκδικώ-
ντας τα πλεονεκτήµα-
τα των δικών της
τεχνικών προδιαγρα-
φών, όσον αφορά την
προµήθεια της αφα-
λάτωσης.
Το τραγελαφικό όµως
της υπόθεσης είναι ότι
η Περιφέρεια δικαιώ-
νει τη µια εταιρεία και
το Συµβούλιο της
Επικρατείας την άλλη!
Η συνέχεια του έργου
θα παιχθεί και πάλι
στο Συµβούλιο της
Επικρατείας έπειτα
από κάποιους µήνες
αλλά µέχρι τότε µπο-
ρεί να έχει χαθεί η
πίστωση του υπουρ-
γείου Εσωτερικών και
η Πάρος να µείνει
χωρίς µονάδα αφαλά-
τωσης που θα µας
προµήθευε µε 2.500
κυβικά ηµερησίως.
Και βέβαια η ∆ΕΥΑΠ
στην προσπάθειά της
να είναι έτοιµη προ-
χώρησε στην κατα-
σκευή δεξαµενής και
σε γεωτρήσεις κοντά
στο οικόπεδο που
προβλέπεται η εγκα-
τάσταση της µονάδας
αφαλάτωσης.
Και σαν να µην έφθα-
ναν όλα αυτά εταιρεία
που κατέχει 161
στρέµµατα στην
περιοχή του
Παρασπόρου έχει
ξεκινήσει διαδικασία
ασφαλιστικών µέτρων
κατά του έργου τα
οποία εκδικάζονται
στις 25/8/2008.
Ο παραλογισµός σε
όλο του το µεγαλείο!

ΠΠεεζζόόδδρροομμοοςς
οο  ΡΡάάμμννοοςς……
Είναι γνωστό ότι ο περί-
πατος των Λευκιανών
και των επισκεπτών του
χωριού γίνεται στο
Ράµνο. Όµως την ώρα
του περιπάτου κυκλοφο-
ρούν οχήµατα µε αποτέ-
λεσµα να δυσκολεύεται
ο περίπατος και να
υπάρχει κίνδυνος ατυχή-
µατος ιδιαίτερα για τα
µικρά παιδιά.
Καλό θα ήταν το Τοπικό
Συµβούλιο των Λευκών
και ο ∆ήµος να πάρουν
απόφαση και να απαγο-
ρεύσουν την κίνηση των
οχηµάτων τις απογευµα-
τινές και βραδινές ώρες.
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Στα χέρια των ανδρών του αστυνοµικού
Τµήµατος Πάρου έπεσαν δυο Αλβανοί
κακοποιοί που το τελευταίο χρονικό διά-
στηµα είχαν διαπράξει διάφορες κλοπές
στην περιοχή της Παροικιάς.
Ειδικότερα την εβδοµάδα του 15αύγου-
στου οι δυο δράστες παραβίασαν κεντρι-
κή πόρτα εµπορικού καταστήµατος που
βρίσκεται στην Παροικιά, µπήκαν σε
αυτό και αφαίρεσαν ένα φορητό ηλεκτρο-
νικό υπολογιστή και χρηµατικό ποσό
αξίας 80 ευρώ.
Από την προανάκριση που ακολούθησε
µετά τη σύλληψή τους οι δυο Αλβανοί
δράστες οµολόγησαν ότι στις 11
Αυγούστου είχαν διαπράξει και άλλη
κλοπή σε οικία οµογενούς που βρίσκεται
στην περιοχή Λιβάδια. Από την οικία
είχαν αφαιρέσει το χρηµατικό ποσό των
1.500 ευρώ, τρία κινητά τηλέφωνα, πέντε
κάρτες αναλήψεως τραπέζης, ένα ειδικό
δελτίο ταυτότητας οµογενούς, ένα ελληνι-
κό δίπλωµα οδήγησης καθώς και διάφο-
ρα άλλα µικροαντικείµενα.
Κατά τη διάρκεια της προανάκρισης οι
δυο δράστες οµολόγησαν επίσης ότι την
1η Αυγούστου, αφού παραβίασαν την
κεντρική είσοδο Super Market που βρί-
σκεται στην περιοχή της Παροικιάς µπή-
καν µέσα σε αυτό και αφαίρεσαν ποσότη-

τα πακέτων τσιγάρων και διάφορα
ψιλικά είδη συνολικής
αξίας 1.800 ευρώ.
Ο ένας από τους δυο δράστες, οικιοθελώς
και µε τη συναίνεσή του, οδήγησε τους
αστυνοµικούς στην οικία του όπου και
παρέδωσε το σύνολο των προαναφερόµε-
νων κλοπιµαίων. Επίσης παρέδωσε διά-
φορες ηλεκτρονικές συσκευές ήχου και
εικόνας, πέντε κινητά τηλέφωνα, 16 κλει-
διά αυτοκινήτων και µοτοσικλετών, χρυσά
και ασηµένια κοσµήµατα, καθώς και δυο
ρολόγια χειρός τα οποία φυλάσσονται στο
αστυνοµικό τµήµα Πάρου για αναγνώριση
από τους νόµιµους κατόχους τους.
οι δυο Αλβανοί συνελλήφθησαν εντός των
ορίων του αυτοφώρου και οδηγήθηκαν
ενώπιον του Εισαγγελέα πρωτοδικών
Σύρου για τα περεταίρω.

Σύλληψη
για ναρκωτικά
Την Κυριακή 17 Αυγούστου και ώρα 1:45
συνελλήφθη ηµεδαπός κάτοικος Αττικής
από Αστυνοµικούς του Αστυνοµικού
Τµήµατος Πάρου διότι σε γενόµενο
Αστυνοµικό έλεγχο στην περιοχή της
Παροικιάς διαπιστώθηκε να κατέχει
ποσότητα ναρκωτικής ουσίας
ακατέργαστης κάνναβης συνολικού

µεικτού βάρους 11,1 γραµµαρίων. Η
ναρκωτική ουσία κατασχέθηκε ενώ ο
δράστης µε την εις βάρος του
σχηµατισθείσα δικογραφία οδηγήθηκε
στον κ. Εισαγγελέα Νάξου.

Κλοπή και
στο Άσπρο Χωριό
Την 9-8-08 και ώρα 04:00, από αστυνο-
µικούς του Αστυνοµικού Τµήµατος
Πάρου, συνελήφθησαν τέσσερις αλλοδα-
ποί, οι τρείς υπήκοοι Αλβανίας και ο
τέταρτος Γαλλίας κάτοικοι Πάρου.
Συγκεκριµένα οι δύο εκ των υπηκόων
Αλβανίας είσήλθαν από ανασφάλιστη
µπαλκονόπορτα σε δωµάτιο οικίας ηµε-
δαπού στην περιοχή Άσπρο Χωριό Πάρου
και αφαίρεσαν ένα κινητό τηλέφωνο, ενώ
όταν έγιναν αντιληπτοί τράπηκαν σε
φυγή.
Ο τρίτος εκ των υπηκόων Αλβανίας βρι-
σκόταν σε µικρή απόσταση, εντός αυτοκι-
νήτου, προκειµένου να παραλάβει τους
δράστες για να διαφύγουν, ενώ ο υπήκοος
Γαλλίας ήταν στην είσοδο της οικίας για
να ειδοποιήσει τους άλλους δύο που
εισήλθαν στο δωµάτιο.
Οι δράστες συνελήφθησαν και
οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών
Σύρου.

Συνελήφφθησαν  δυο  Αλββανοί  για  σωρεία  κλοππών

Åß÷áí ñçìÜîåé ôçí ÐáñïéêéÜ
ΚΚλειστή
λόγω
αππογραφφήςς
Η βιβλιοθήκη θα
παραµείνει κλειστή
από τη ∆ευτέρα 8
Σεπτεµβρίου έως
και την Παρασκευή
21 Νοεµβρίου λόγω
απογραφής.
Οι δανεισµοί υλι-
κού θα σταµατή-
σουν την
Παρασκευή 29
Αυγούστου.
Η βιβλιοθήκη θα
δέχεται τις ώρες
από 9:00 έως
15:00 µόνο για επι-
στροφές υλικού
από την ∆ευτέρα
15 Σεπτεµβρίου
και µετά.
Η διεύθυνση της
βιβλιοθήκης παρα-
καλεί όλους όσους
έχουν δανειστεί
βιβλία να επιστρέ-
ψουν το υλικό
σύντοµα για την
καλύτερη διεξαγω-
γή της απογραφής.

∆ιευκρινιστική απάντηση σχετικά µε
τα όσα υποστήριξε σε άρθρο του για
τη λειτουργία της ∆.Ε.Υ.Α.Π. έδωσε
στη δηµοσιότητα ο κ. Νίκος
Μαρινάκης. Στο προηγούµενο φύλλο
µας είχαµε δηµοσιεύσει την πρώτη
επιστολή του κ. Μαρινάκη και την
«απάντηση» του προέδρου της
∆.Ε.Υ.Α.Π. Στέλιου Φραγκούλη που
έδωσε µέσα από την αναλυτική του
τοποθέτηση - εισήγηση σε συνεδρίαση
του ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α.Π. Ο κ.
Φραγκούλης είχε προτείνει στο ∆.Σ.
την κατάθεση µηνυτήριας αναφοράς
από τη ∆.Ε.Υ.Α.Π. προς τον
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου κατά
του κ. Μαρινάκη για συκοφαντική
δυσφήµιση και διασπορά µέσω των
Μ.Μ.Ε. ψευδών ανυπόστατων και επι-

κίνδυνων ειδήσεων για τη δηµόσια
υγεία που προσβάλλουν το κύρος και
την αξιοπιστία της ∆ηµοτικής
Επιχείρησης. Και όλα τα παραπάνω
υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα ανα-
σκευάσει πλήρως το πρώτο δηµοσίευ-
µα ο κ. Μαρινάκης και δεν θα ζητήσει
δηµόσια συγγνώµη. Η πρόταση του κ.
Φραγκούλη είχε γίνει δεκτή από την
πλειοψηφία του ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α.Π.

Η διευκρινιστική απάντηση που
έδωσε στη δηµοσιότητα ο κ.
Μαρινάκης έχει ως εξής:

«Γυρίζοντας από τις ολιγοήµερες διακο-
πές µου πληροφορήθηκα ότι ειπώθη-
καν και γράφτηκαν πολλά για µένα
και τις διαµαρτυρίες µου σε σχέση µε

προβλήµατα που αντιµετωπίζω µε την
ύδρευση, ως πολίτης. ∆υστυχώς η όλη
συζήτηση ξέφυγε από την ουσία και
πήγε σε άλλα θέµατα. Παρατηρώ ότι
είναι αναγκαίο να διευκρινίσω ένα
συγκεκριµένο σηµείο. Η αναφορά στην
πιθανότητα ρύπανσης στο µέλλον του
υδροφόρου ορίζοντα από τα λύµατα του
Λευκιανού ρέµατος, έδωσαν την αφορ-
µή παρεξήγησης. Από τη σχετική
βιβλιογραφία διαβάζουµε: «Τα υπόγεια
νερά κινούνται µε πολύ µικρή ταχύτη-
τα, συνήθως µερικά εκατοστά του
µέτρου το χρόνο. Τα οργανικά χηµικά
που τα ρυπαίνουν κινούνται κι αυτά
πολύ αργά. Έτσι µπορούν να περάσουν
πολλά χρόνια µέχρις ότου τα δηλητη-
ριασµένα νερά µιας περιοχής επηρεά-
σουν τα νερά µιας άλλης». (Γιάννης

Φίλης «Η τελευταία πνοή του πλανήτη
γη» εκδόσεις Μπουκουµάνης).
Να µένουµε στον πυρήνα και την ουσία
των γραφοµένων µε τα οποία µπορεί
να γίνει διάλογος για τα προβλήµατα.
Αυτός ήταν και ο στόχος και όχι η
δηµοσιότητα ως αυτοσκοπός.

Νίκος Μαρινάκης».

Σύµφωνα µε πληροφορίες µας η διευ-
κρινιστική απάντηση του κ. Μαρινάκη
δεν κρίθηκε επαρκής από τον πρόε-
δρο της ∆.Ε.Υ.Α.Π. κ. Στέλιο
Φραγκούλη, ο οποίος είναι αποφασι-
σµένος να προχωρήσει στην κατάθεση
µηνυτήριας αναφοράς στον
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου για
τους λόγους που ήδη έχουµε αναφέ-
ρει.

Αππάντηση  -  διευκρίνιση  αππό  τον  Νίκο  Μαρινάκη,  αλλά  η  ∆.Ε.Υ.Α.Π.

Εµµένει στη µηνυτήρια αναφορά

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 Έφυγε ο ∆ηµήτρης Αν. Γκίκας
Έφυγε στις 12 Αυγούστου σε ηλικία 63 ετών ο
συµπατριώτης µας ∆ηµήτρης Αν. Γκίκας.
Πρωτότοκος γιος του Αναστασίου και της Ευδοξίας
Γκίκα, αδελφός του Γιάννη, του Νίκου και του
Στέλιου, ο ∆ηµήτρης αφού τέλειωσε τις γυµνασια-
κές του σπουδές στο Γυµνάσιο της Πάρου, ακο-
λούθησε το ναυτικό επάγγελµα µε την ειδικότητα
του εµποροπλοιάρχου.
Παντρεµένος µε τη Χρυσούλα Ρούσσου, από την
Αντίπαρο, απέκτησε δύο παιδιά, τον Τάσο και την
Ευδοξία. Η οικογένεια του ∆ηµήτρη ανήκει στις
υποδειγµατικές για το ήθος και την ευγένεια οικο-
γένειες της Πάρου.
Ο ∆ηµήτρης είχε σοβαρά προβλήµατα υγείας, τα
οποία όµως αντιµετώπιζε µε επιτυχίας για πολλά
χρόνια λόγω της στενής ιατρικής παρακολούθησης
που είχε και της οικογενειακής φροντίδας. Η εξό-
διος ακολουθία τελέσθηκε στον Ι.Ν.
Εκατονταπυλιανής προεξάρχοντος του
Μητροπολίτου µας κ.κ. Καλλινίκου. Πλήθος κόσµου, από την Πάρο και την
Αντίπαρο, τον συνόδευσε στην τελευταία του κατοικία.

ΨΗΦΙΣΜΑ
ΤΟΥ Ν.Ο.Π.

ΓΙΑ ΤΟ
∆ΗΜΗΤΡΗ

ΓΚΙΚΑ 
Πάρος 12/08/2008

Αρ.πρωτ.1162/08
ΨΗΦΙΣΜΑ

Επί τη αναγγελία του
θανάτου του ∆ηµητρίου
Γκίκα που είχε διατελέ-
σει πρόεδρος του
Ναυτικού Οµίλου Πάρου,
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
αποφάσισε να παραστεί
σύσσωµο στην κηδεία
του εκλιπόντος.
Παράλληλα εκφράζει τα
θερµά του συλλυπητήρια
στην οικογένεια του.

Εκ του ∆.Σ. 
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Το Γραφείο Τύπου και ∆ηµοσίων
Σχέσεων της ∆ηµοτικής Τοπικής
Οργάνωσης της Νέας
∆ηµοκρατίας Πάρου - Αντιπάρου
µε αφορµή τη λειτουργία του
Χ.Υ.Τ.Α. αλλά και το δηµοσίευµα
στο προηγούµενο φύλλο της εφη-
µερίδας µας εξέδωσε στις 18
Αυγούστου 2008 ανακοίνωση µε
τίτλο «Ο Χ.Υ.Τ.Α. Πάρου, που
κατέληξε… άλλη µια χωµατερή
στο νησί µας!»
Αναλυτικά το περιεχόµενο της
ανακοίνωσης έχει ως εξής:
«“… Ο ∆ήµος Πάρου θα µπορέσει
να θέσει σ’ εφαρµογή ένα πλήρες
πρόγραµµα ανακύκλωσης που,
µαζί µε τη λειτουργία του πρώτου
Χ.Υ.Τ.Α. στις Κυκλάδες που ανα-
µένεται να τεθεί σε λειτουργία

σε δύο µήνες περίπου, θ’ απο-
τελέσουν ένα ολοκληρωµένο
σύστηµα διαχείρισης απορριµµά-
των…”.

Πάρος, 18 Ιουνίου 2007
Γιάννης Ραγκούσης

∆ήµαρχος Πάρου
Αυτά έγραφε ο «τέως» ένα
χρόνο πριν, αλλά ούτε πρό-
γραµµα ανακύκλωσης είδαµε
να µπαίνει σ’ εφαρµογή ακόµα
και, το κυριότερο, ο χώρος
υγειονοµικής ταφής απορριµ-
µάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) κινδυνεύει να
καταστραφεί, αφού η εναπόθε-
ση απορριµµάτων γίνεται
χωρίς να προηγηθεί διαλογή
µε κίνδυνο να καταστραφούν
οι προστατευτικές µεµβράνες
από τα πάσης φύσεως αιχµηρά

αντικείµενα. Αυτό ενεδεχοµέ-
νως θα έχει ως συνέπεια τη
µόλυνση του υπεδάφους.
Έτσι, το µόνο που βλέπουµε εδώ
και αρκετό καιρό στον ∆ηµοτικό
χώρο δίπλα στο νεκροταφείο είναι
οι µπλε κάδοι ανακύκλωσης που
η εταιρεία µε την οποία έκανε
σύµβαση ο ∆ήµος Πάρου, έχει…
αποθηκεύσει! 
Καλούµε τη ∆ηµοτική αρχή να
προχωρήσει αµέσως στην υλοποί-
ηση του προγράµµατος διαλογής
και ανακύκλωσης των απορριµ-
µάτων, γιατί κινδυνεύει να κατα-
στραφεί ένα από τα λίγα έργα
που υλοποίησε από τις προεκλο-
γικές της υποσχέσεις, µε ανυπο-
λόγιστες συνέπειες για το περι-
βάλλον του νησιού µας».

∆.Τ.Ο.  Νέαςς  ∆ημοκρατίαςς  Πάρου  -  Αντιππάρου
«Ο Χ.Υ.Τ.Α. Πάρου, που κατέληξε…
άλλη µια χωµατερή στο νησί µας!»

Μπορεί η ποινή των τεσσάρων µηνών αργίας
που επέβαλε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
στην πρόεδρο της Κοινότητας Αντιπάρου
Βαρβάρα Φαρούπου-Μανέτα να µειώθηκε σε
ενός µηνός αργία µετά την προσφυγή της στον
υπουργό Εσωτερικών κ. Παυλόπουλο όµως η
πολιτική διάσταση της υπόθεσης είναι µεγάλη
και η κοινοτάρχης παραµένει εκτεθειµένη
αφού δεν έδωσε τα στοιχεία των µεταδηµοτεύ-
σεων εγκαίρως στους αιτούντες της παράταξης
του κ. Λεβεντάκη.
Η εφηµερίδα δηµοσιεύει ολόκληρη την απόφα-
ση του υπουργού καθώς και σχόλια µελών της
παράταξης του κ. Λεβεντάκη ώστε ο κάθε ένας
από τους αναγνώστες µας να βγάλει τα συµπε-
ράσµατά του.

Σύµφωνα µε πληροφορίες µας η κ. Βαρβάρα
Φαρούπου-Μανέτα προσέφυγε στο Συµβούλιο
της Επικρατείας κατά της απόφασης του υφυ-
πουργού Εσωτερικών.

Αναλυτικά η απόφαση, που υπογράφει ο υφυ-
πουργός Εσωτερικών Θανάσης Νάκος, έχει ως
εξής:

“ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤΟ∆/ΣΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο.Τ.Α.
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ

Αθήνα 5 Ιουνίου 2008
Αριθ. Πρωτ.: 27893

ΘΕΜΑ: Αποδοχή εν µέρει της προσφυγής της κας
Βαρβάρας Φαρούπου-Μανέτα, προέδρου Κοινότητας
Αντιπάρου, νοµού Κυκλάδων κατά της αριθµ. 3081 /
20-3-2008 απόφασης του Γενικού Γραµµατέα
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 143, παρ. 4 του ν.
3463/2006 (Α’ 114)
2. Την αριθµ. απόφαση 3081/20-3-2008 απόφαση

του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,
µε την οποία επιβλήθηκε η πειθαρχική ποινή της
αργίας για χρονικό διάστηµα τεσσάρων (4) µηνών
στην κα Βαρβάρα Φαρούπου-Μανέτα, Πρόεδρο της
Κοινότητας Αντιπάρου, Νοµού Κυκλάδων.
3. Την από 4-4-2008 προσφυγή της κας Βαρβάρας
Φαρούπου-Μανέτα, Προέδρου Κοινότητας Αντιπάρου
Νοµού Κυκλάδων κατά της αριθµ. 3081/20-3-2008
απόφασης του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου.
4. Την ∆Ι∆Κ/Φ.1/25873/1-10-2007 (ΦΕΚ 1950/Β’)
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Εσωτερικών «ανάθεση αρµοδιοτήτων στους
Υφυπουργούς Εσωτερικών Χρήστο Ζώη και Αθανάσιο
Νάκο».
5. Το φάκελο της υπόθεσης.

Αφού σκεφτήκαµε

1. Επειδή σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 143,
παρ. 4 του ν. 3463/2006 (Α’ 114) «Κώδικας ∆ήµων
και Κοινοτήτων» (Κ∆Κ) εκείνος που τιµωρείται έχει
δικαίωµα να ασκήσει προσφυγή στον Υπουργό
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης
κατά της αποφάσεως που επιβάλλει οποιαδήποτε
πειθαρχική ποινή µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15)
ηµερών αφότου η απόφαση του κοινοποιήθηκε. Ο
Υπουργός µπορεί είτε να απορρίψει την προσφυγή

είτε να τη δεχθεί και να εξαφανίσει ή να µειώσει την
ποινή που έχει επιβληθεί.

2. Επειδή η από 4-4-2008 προσφυγή της κας
Βαρβάρας Φαρούπου-Μανέτα, Προέδρου Κοινότητας
Αντιπάρου, Νοµού Κυκλάδων κατά της αριθµ.
3081/20-3-2008 απόφασης του Γενικού Γραµµατέα
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που της κοινοποιήθηκε
στις 21-3-2008, σύµφωνα µε την απόδειξη παραλα-
βής της συστηµένης επιστολής από τα Ελληνικά
Ταχυδροµεία, έλαβε τον αριθµ. 3967/7-4-2008
πρωτοκόλλου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και
τον υπ’ αριθµ. 2511/22-4-2008 πρωτοκόλλου του
Υπουργείου Εσωτερικών, ασκήθηκε εµπρόθεσµα
είναι τυπικά δεκτή και εξετάζεται περαιτέρω.

3. Επειδή σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 143,
παρ. 2 του ν. 3463/2006 (Α’ 114) (Κ∆Κ) για την
έκδοση από τον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας
απόφασης σχετικά µε την επιβολή της ποινής της
αργίας και τη διάρκειά της σε αιρετό των ΟΤΑ α’
βαθµού, απαιτείται σύµφωνη γνώµη του πειθαρχικού
συµβουλίου. Σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις η
γνωµοδότηση του πειθαρχικού συµβουλίου εκτός
από την επιβολή της ποινής ορίζει και τη διάρκειά
της, χωρίς να καταλείπει διακριτική ευχέρεια, για το
ύψος αυτής, στον Γενικό Γραµµατέα της
Περιφέρειας. Από τις διατάξεις αυτές, επίσης, δεν
ορίζεται προθεσµία εντός της οποίας ο Γενικός
Γραµµατέας είναι υποχρεωµένος να εκδώσει την
πράξη αυτή, µετά την έκδοση της αντίστοιχης γνωµο-
δότησης από το πειθαρχικό συµβούλιο, ενώ αντίθετα
ορίζεται προθεσµία δυο (2) µηνών στο πειθαρχικό
συµβούλιο να εκδώσει τη γνωµοδότησή του, αφότου
έλαβε το σχετικό παραπεµπτικό έγγραφο του Γενικού
Γραµµατέα της Περιφέρειας. Εποµένως, το χρονικό
διάστηµα των εκατό (100) ηµερών από την συνεδρία-
ση του πειθαρχικού συµβουλίου µέχρι την έκδοση
της προσβαλλόµενης απόφασης του Γενικού
Γραµµατέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, θεωρεί-
ται ως εύλογο, και πρέπει να απορριφθεί ο πρώτος
προσβαλλόµενος λόγος σχετικά µε το παραδεκτό της
προσβαλλόµενης απόφασης.

4. Επειδή µε την αριθµ. 3081/20-3-2008 απόφαση
του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου επιβλήθηκε η πειθαρχική ποινή της αργίας
τεσσάρων (4) µηνών στην κα Βαρβάρα Φαρούπου-
Μανέτα, Προέδρου Κοινότητας Αντιπάρου Νοµού
Κυκλάδων, επειδή διέπραξε σοβαρή παράβαση

Οφείλει να
δηλώσει δηµόσια
Σε επιστολή που µας έστειλαν, οι δυο
Κοινοτικοί Σύµβουλοι της Αντιπάρου
Γιάννης Λεβεντάκης και Κώστας Φαρούπος
και ο υποψήφιος Κοινοτικός Σύµβουλος
στις τελευταίες εκλογές Κώστας Γρίσπος,
αναφέρουν µεταξύ άλλων ότι η Κοινοτάρχης
Αντιπάρου κ. Βαρβάρα Φαρούπου - Μανέτα
οφείλει να δηλώσει δηµόσια πότε και σε
ποιόν και µε ποιο αποδεικτικό στοιχείο
έδωσε τον κατάλογο των µεταδηµοτεύσεων
στην παράταξή τους, διότι όπως υποστηρί-
ζουν ο ισχυρισµός που επικαλέστηκε στην
ένσταση που υπέβαλε προς τον υπουργό
Εσωτερικών κατά της τετράµηνης αργίας
που της επέβαλε η Περιφέρεια δεν ανταπο-
κρίνεται στην πραγµατικότητα.

ΟΟλλόόκκλληηρρηη  ηη  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  υυφφυυπποουυρργγοούύ  ΕΕσσωωττεερριικκώώνν  μμεε  ττηηνν  οοπποοίίαα  εεππιιββάάλλεεττααιι  πποοιιννήή  ααρργγίίααςς  εεννόόςς                  

Åðéêýñùóç ôçò ðïéíÞò êáé 
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καθήκοντος από βαριά αµέλεια αρνούµενη να χορη-
γήσει στη µειοψηφία του Κοινοτικού Συµβουλίου
Αντιπάρου έγγραφα για τις µεταδηµοτεύσεις, παρά
τις συστάσεις της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και
του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου.

5. Επειδή, σύµφωνα µε το άρθρο 67, παρ. 2 Κ∆Κ ο
κατά το άρθρο 258 του Κώδικα ∆ιοικητικής
∆ικονοµίας παρεµπίπτων έλεγχος της εγγραφής,
µετεγγραφής ή διαγραφής εκλογέα στους, ή από τους
εκλογικούς καταλόγους του οικείου ∆ήµου ή
Κοινότητας, χωρεί κατά των πράξεων αυτών µόνο αν
αυτές έγιναν κατά τη σύνταξη ή αναθεώρηση των
εκλογικών καταλόγων κατά τη διάρκεια του έτους,
που προηγείται της ηµεροµηνίας διενέργειας των
δηµοτικών ή κοινοτικών εκλογών. Παρέχεται, δηλα-
δή, η δυνατότητα στο αρµόδιο δικαστήριο να ασκή-
σει παρεµπίπτοντα έλεγχο σε πράξεις µεταδηµότευ-
σης δυνάµει των οποίων ενεγράφησαν στον εκλογικό
κατάλογο και εψήφισαν στο συγκεκριµένο ΟΤΑ εκλο-
γείς, χωρίς να δεσµεύεται από το τεκµήριο νοµιµότη-
τας των πράξεων αυτών.

6. Επειδή σύµφωνα µε τη νοµολογία του
Συµβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ 2037/2007) προ-
κειµένου περί µεταδηµοτεύσεως, το δικαστήριο ελέγ-
χει αν η εγγραφή στο δηµοτολόγιο του νέου ΟΤΑ
στηρίζεται σε αίτηση µεταδηµοτεύσεως και σε βεβαί-
ωση µόνιµης κατοικίας ή, επί µεταδηµοτεύσεως
συζύγων ή τέκνων, σε ληξιαρχική πράξη ή πιστοποι-
ητικό οικογενειακής καταστάσεως. ∆εν επεκτείνεται
όµως ο παρεµπίπτων δικαστικός έλεγχος σε περαιτέ-
ρω έρευνα της νοµιµότητας της πράξεως βεβαίωσης
µόνιµης κατοικίας ή της ληξιαρχικής πράξεως ή
πιστοποιητικού οικογενειακής καταστάσεως, στις
οποίες στηρίχθηκε η πράξη µεταδηµοτεύσεως (πρβλ.
Α.Ε.∆. 16/2005). Άλλωστε, η νοµιµότητα των πράξε-
ων µεταδηµοτεύσεως και των συναφών πράξεων,
όπως λ.χ. των σχετικών πράξεων βεβαίωσης µόνιµης
κατοικίας, ελέγχεται ευθέως από το Συµβούλιο της
Επικρατείας, κατά τον προσήκοντα χρόνο, κατόπιν
ασκήσεως αιτήσεως ακυρώσεως από κάθε ενδιαφερό-
µενο (πρβλ. ΣτΕ 765/1960).

7. Επειδή, µε το υπ’ αριθµ. 70661/28-12-2006
έγγραφο του Υπουργού Εσωτερικών είχε δοθεί εντολή
προς τους αιρετούς της αυτοδιοίκησης να µην
αρνούνται τη χορήγηση ή πρόσβαση των ενδιαφερο-
µένων σε στοιχεία που τηρούνται σε αυτούς (όπως,
π.χ. µεταδηµοτεύσεις) τα οποία είναι αναγκαία για
το βάσιµο άσκησης προσφυγών κατά πράξεων που
αναφέρονται στις δηµο-
τικές και κοινοτικές
εκλογές, επισηµαίνο-
ντας ότι η Αρχή προ-
στασίας Προσωπικών
∆εδοµένων έχει κρίνει
ότι τα στοιχεία που
αναφέρονται στις µετα-
δηµοτεύσεις δεν αποτε-
λούν ευαίσθητα προσω-
πικά δεδοµένα και επο-
µένως είναι προσβάσι-
µα διοικητικά έγγραφα
κατά τις διατάξεις του
άρθρου 5 του ν.
2690/1999 (Α’ 45). Με
το ίδιο έγγραφο δίνο-
νταν εντολή στους
Γενικούς Γραµµατείς
των Περιφερειών να
προβούν σε κάθε ανα-
γκαία ενέργεια εντός
του πλαισίου εποπτείας
των ΟΤΑ α’ βαθµού της
περιφέρειάς τους και
εάν συνέτρεχαν λόγοι,
µέσα στα όρια των υφι-
στάµενων, για την περί-
πτωση αυτή, υποχρέω-

σή τους, να εφαρµόσουν τις διατάξεις των άρθρων
142 επ. του ν. 3463/2006 (Κ∆Κ).

8. Επειδή, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει
ότι ο κ. Κων/νος Γρίσπος υποψήφιος κοινοτικός
σύµβουλος µε τις από 9-8-2006 και 12-10-2006
αιτήσεις του προς την Κοινότητα Αντιπάρου ζήτησε
τον ονοµαστικό κατάλογο των µεταδηµοτεύσεων της
τελευταίας τετραετίας και τα δικαιολογητικά αυτών.

9. Επειδή, η κα Βαρβάρα Φαρούπου-Μανέτα,
Πρόεδρος της Κοινότητας Αντιπάρου, Νοµού
Κυκλάδων στις ανωτέρω αιτήσεις χορήγησε µόνο τον
ονοµαστικό κατάλογο των µεταδηµοτεύσεων, χωρίς
να χορηγήσει, ως όφειλε, και τα αιτηθέντα δικαιολο-
γητικά αυτών.

10. Επειδή, κατόπιν της διεξαγωγής των δηµοτικών
και κοινοτικών εκλογών του Οκτωβρίου 2006, ο κοι-
νοτικός σύµβουλος της Κοινότητας, κ. Ιωάννης
Λεβεντάκης µε την από 24-5-2007 αίτηση, καθώς
και ο κ. Κων/νος Γρίσπος, ο οποίος δεν εξελέγη κοι-
νοτικός σύµβουλος, µε την από 16-4-2007 νέα αίτη-
ση, ζητούσαν, ξανά τον ονοµαστικό κατάλογο και τα
δικαιολογητικά των µεταδηµοτεύσεων της τελευταίας
τετραετίας.

11. Επειδή, η κα Βαρβάρα Φαρούπου-Μανέτα,
Πρόεδρος της Κοινότητας Αντιπάρου, νοµού
Κυκλάδων αρνήθηκε και πάλι να χορηγήσει τα στοι-
χεία που αιτούνταν οι ανωτέρω (αριθµ. 2146/27-6-
2007 έγγραφο της Κοινότητας Αντιπάρου), προβάλ-
λοντας λόγο ότι δεν συντρέχουν λόγοι στο πρόσωπό
τους που να θεµελιώνουν έννοµο συµφέρον για τη
χορήγηση των µεταδηµοτεύσεων της τελευταίας
τετραετίας, καθώς και ότι έχει παρέλθει διάστηµα
πέραν του εξαµήνου από τότε που είχαν δικαίωµα ως
υποψήφιοι κοινοτικοί σύµβουλοι να υποβάλλουν
ένσταση κατά του κύρους των εκλογών για τυχόν
παράνοµες µεταδηµοτεύσεις.

12. Επειδή, οι ενδιαφερόµενοι ως υποψήφιοι κοινο-
τικοί σύµβουλοι είχαν έννοµο συµφέρον για πρόσβα-
ση στο έγγραφα αυτά, σύµφωνα µε τις σκέψεις που
αναπτύχθηκαν ανωτέρω. Το έννοµο συµφέρον
συντρέχει και στο πρόσωπο του κοινοτικού συµβού-
λου, εκ της ιδιότητάς του, ο οποίος πρέπει να έχει
πρόσβαση στα στοιχεία της µεταδηµότευσης. Το
δικαίωµά τους αυτό έπρεπε να εξυπηρετηθεί από την
κα Βαρβάρα Φαρούπου-Μανέτα, Πρόεδρο της
Κοινότητας Αντιπάρου, Νοµού Κυκλάδων. Εποµένως

πρέπει να απορριφθούν ο δεύτερος και ο τρίτος
λόγοι προσφυγής, αναφορικά µε την απόδειξη ειδι-
κού έννοµου συµφέροντος από τους ανωτέρω ενδια-
φερόµενους.

13. Επειδή, από τη µη χορήγηση των περιγραφόµε-
νων στοιχείων στον ενδιαφερόµενο η προσφεύγουσα
παρέβη το καθήκον της διότι όφειλε να χορηγήσει τα
συγκεκριµένα στοιχεία, σύµφωνα µε όσα έγιναν ανω-
τέρω αποδεκτά. Εποµένως, πρέπει να απορριφθεί ο
τέταρτος λόγος προσφυγής ως αβάσιµος.

14. ∆εδοµένου, όµως, του περιοριστικού χρόνου,
κατά τη διάρκεια δηλαδή του τελευταίου έτους που
προηγείται της ηµεροµηνίας διενέργειας των δηµοτι-
κών ή κοινοτικών εκλογών, κατά τον οποίο το δικα-
στήριο δύναται να ασκήσει παρεµπίπτοντα έλεγχο σε
πράξεις µεταδηµότευσης, όπως ορίζεται στη διάταξη
του άρθρου 67, παρ. 2 Κ∆Κ (βλέπε την 7η σκέψη)
και τη νοµολογία (βλ. προηγούµενη σκέψη) που
οριοθετεί το εύρος του ελέγχου αυτού, η µη χορήγη-
ση από την Πρόεδρο της Κοινότητας Αντιπάρου κας
Βαρβάρας Φαρούπου-Μανέτα των αιτηθέντων από
τους ενδιαφερόµενους δικαιολογητικών για τις µετα-
δηµοτεύσεις δεν είχε ως αποτέλεσµα την αποστέρηση
του δικαιώµατος ένστασης κατά της δικαστικής από-
φασης ανακήρυξης του επιτυχόντος και των επιλαχό-
ντων συνδυασµών. Το δικαίωµα αυτό µπορούσε να
ασκηθεί βάσει του ονοµαστικού καταλόγου των µετα-
δηµοτευσάντων, οποίος χορηγήθηκε εµπρόθεσµα
από την ανωτέρω Πρόεδρο της Κοινότητας
Αντιπάρου.

15. Επειδή, όµως, η κα Βαρβάρα Φαρούπου-
Μανέτα, Πρόεδρος της Κοινότητας Αντιπάρου, Νοµού
Κυκλάδων αποστέρησε το δικαίωµα της ενηµέρωσης
σε κοινοτικό σύµβουλο µη χορηγώντας τα αιτηθέντα
στοιχεία παρά τα υποµνηστικά έγγραφα του Γενικού
Γραµµατέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (τα υπ’
αριθµ. πρωτοκόλλου 369/24-1-2007, 6264/1-6-
2007 έγγραφα) καθώς και την υπ’ αριθµ. 1031/31-
5-2007 εντολή του Εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου.

Αποφασίζουµε
Αποδεχόµαστε εν µέρει την από 4-4-2008 προσφυ-
γή της κας Βαρβάρας Φαούπου-Μανέτα, Προέδρου
Κοινότητας Αντιπάρου, Νοµού Κυκλάδων κατά της
αριθµ. 3081/20-3-2008 απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και µειώνου-
µε την πειθαρχική ποινή της αργίας των τεσσάρων
(4) µηνών που της επιβλήθηκε µε την προσβαλλόµε-

νη απόφαση σε πειθαρχική
ποινή της αργίας ενός (1)
µηνός, για τους ανωτέρω
λόγους.

Η απόφαση αυτή να κοινο-
ποιηθεί στο γενικό
Γραµµατέα Περιφέρειας
νοτίου Αιγαίου, στην
Κοινότητα Αντιπάρου, σε
δυο αντίγραφα, µε την υπο-
χρέωση να επιδοθεί το ένα
στην προσφεύγουσα κα
Βαρβάρα Φαρούπου-
Μανέτα, Προέδρου
Κοινότητας Αντιπάρου, µε
την παράκληση το αποδει-
κτικό επίδοσης να σταλεί
στην Υπηρεσία µας.

Κατά της απόφασης αυτής
χωρεί προσφυγή εντός τριά-
ντα (30) ηµερών από την
κοινοποίησή της στο
Συµβούλιο της
Επικρατείας.

Ο Υφυπουργός
Θανάσης Νάκος”.

ΚΚώώσσττααςς  ΓΓρρίίσσπποοςς::
«Πρέπει να ελεγχθούν οι µεταδηµοτεύσεις
Με αφορµή την είδηση για την αργία ενός µηνός στην πρόεδρο της Κοινότητας Αντιπάρου κ. Βαρβάρα
Φαρούπου - Μανέτα ο κ. Κώστας Γρίσπος υποψήφιος κοινοτικός σύµβουλος του συνδυασµού «Ενότητα
- Ανάπτυξη - ∆ηµιουργία» έστειλε προς την εφηµερίδα µας την παρακάτω δήλωση:

«Τον άρχοντα, τριών δει µεµνήσθαι.
Πρώτον µεν ότι ανθρώπων άρχει,
δεύτερον ότι κατά νόµους άρχει,

τρίτον ότι ουκ αεί άρχει
Ο υπουργός εσωτερικών Προκόπης Παυλόπουλος αποδεχόµενος την ουσία της απόφασης του πειθαρ-
χικού συµβουλίου της Περιφέρειας που είχε καταδικάσει την µε δικαστική απόφαση πρόεδρο της κοι-
νότητας Αντιπάρου σε τετράµηνη αργία για βαρεία αµέλεια, λόγω της µη χορήγησης στοιχείων µεταδη-
µοτεύσεων, επέβαλε αργία ενός µηνός πιστοποιώντας ότι η εµπέδωση της διαφάνειας στο θεσµό της
τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και η διασφάλιση εγγυήσεων χρηστής διοίκησης αποτελούν αναφαίρετο
δικαίωµα κάθε πολίτη.
Η σε αργία πρόεδρος Αντιπάρου αλλά και οι σύµβουλοι της πλειοψηφίας οφείλουν να αντιληφθούν ότι
οι εποχές της δεκαετίας του ‘60 έχουν περάσει ανεπιστρεπτί και ότι λόγω του εντελώς οριακού αποτε-
λέσµατος για να αποκτήσουν την δηµοκρατική νοµιµοποίηση του ρόλου τους ως πλειοψηφία πρέπει
να ελεγχθούν οι µεταδηµοτεύσεις και η νοµιµότητα του εκλογικού σώµατος των εκλογών του 2006
διότι διαφορετικά το ζήτηµα της λαϊκής κυριαρχίας στην Αντίπαρο παραµένει εξαιρετικά µετέωρο.
Τα σοβαρότερα έπονται…

Αντίπαρος 17/8/2008
Για τον συνδυασµό «Ενότητα - Ανάπτυξη - ∆ηµιουργία»

Γρίσπος Κώστας».

                    μμηηννόόςς  σσττηηνν  ππρρόόεεδδρροο  ττηηςς  ΚΚοοιιννόόττηηττααςς  ΑΑννττιιππάάρροουυ  γγιιαα  ττιιςς  μμεεττααδδηημμοοττεεύύσσεειιςς

ìå ôç âïýëá Õðïõñãïý…
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ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟ
Το Γρι-Γρι “Μαρία”

ΤΣΑΝΤΑΝΗΣ
ΦΡ. ΑΡΣΕΝΙΟΣ

Της Μαρίας Σπανού
- Σκαραµαγκά

Η λατρεία της Παναγιάς
στην Πάρο, µια εθιµική
και άρρηκτα δεµένη µε
τον παριανό πολιτισµό
λαϊκή χριστιανική παρά-
δοση, είναι συναρτηµένη
µε την εδώ και δεκαεπτά
περίπου αιώνες ύπαρξη
της εκκλησίας της
Παναγίας της
Εκατονταπυλιανής. Η
Πάρος, ένας από τους
σηµαντικότερους κυκλα-
δίτικους λατρευτικούς
τόπους της Παναγιάς,
γιορτάζει σύσσωµα την
κορυφαία γιορτή του
δεκαπενταύγουστου στη
µνήµη της Κοιµήσεως
της Θεοτόκου. Ο εκκλη-
σιαστικός όµως εορτα-
σµός της Παναγίας της
Εκατονταπυλιανής,
συνοδευόµενος από τη
λιτάνευση της θαυµα-
τουργής εικόνας της
Παναγίας στους δρόµους
της Παροικίας αποτελεί
αναµφίβολα ένα ολοκλη-
ρωµένο ιερό δρώµενο µε
αφανείς κοινωνικές συν-

δηλώσεις δυσδιάκριτες
σε µια πρώτη µατιά.

Η πολιτισµική πολυση-
µαντότητα του εκκλησια-
στικού - θρησκευτικού
γεγονότος της τίµησης
της χάρης της Θεοτόκου
στην Πάρο, γίνεται προ-
φανέστερη αν επιχειρή-
σουµε να ανασυστήσου-
µε καθ’ ολοκληρία τη
λατρευτική σηµασία της
λιτάνευσης σε έναν τόπο
προαιώνια δεµένο µε την
έκφραση πίστης στο
πρόσωπο της Παναγιάς.
Μπορεί κανείς να υπο-
στηρίξει ότι η πριν από
ελάχιστα χρόνια αλλαγή
στο χρόνο της λιτάνευ-
σης της εικόνας από
πρωί σε απόγευµα, δεν
είναι παρά µια ασήµα-
ντη διευθέτηση που
αφήνει αναλλοίωτο τον
πυρήνα του πάνδηµου
λατρευτικού γεγονότος.
∆εν είναι όµως έτσι. Η
καθιέρωση της απογευ-
µατινής λιτάνευσης φαί-
νεται να υποσκάπτει
σοβαρά τα ουσιώδη
θεµέλια της παριανής

παράδοσης. Μιας παρά-
δοσης που αποτελεί
µέρος της λαϊκής κοινω-
νικής κουλτούρας του

νησιού.

Ο αλλοτινός πρωινός
εκκλησιασµός, το προ-
σκύνηµα στη Χάρη της
και η συνακόλουθη συµ-
µετοχή στην περιφορά
του Επιταφίου της
Παναγίας και της ιερής
εικόνας από ένα σύσσω-
µο πλήθος πιστών, προ-
σερχόµενων από όλες τις
γωνιές του νησιού προς
τιµήν της Υπεράγιας
Μητέρας, συνιστούσε ένα
λαϊκό θρησκευτικό τελε-
τουργικό αναπόσπαστα
δεµένο µε τον παριανό
θρησκευτικό πολιτισµό.
Η ευλαβής κατάνυξη των
βουβών προσώπων που
µετά τον εκκλησιασµό
τους συµµετείχαν στο
νεκρική ποµπή του πέν-

θους της Κοιµήσεως,
συµπάσχοντας και θρη-
νώντας το θάνατο της
Θεοµήτορος, ταπεινώνο-
ντας εαυτόν προς λήψιν
της ευλογίας Της, συνι-
στούσε κορύφωση του
εσώτερου παριανού λαϊ-
κού αισθήµατος τη στιγ-
µή της συµβολικής
µέθεξής του µε την
παρηγορητική σκέπη της
δικής του Παναγιάς. Στο
συναισθηµατικό φόρτο
και στη συγκινησιακή
δόνηση των στιγµών
όπου οι πιστοί γίνονταν
κοινωνοί του πένθους
για την Παναγιά, τα
µαγαζιά ήταν κλειστά
και άπαντες δέχονταν
συµβολικά την ευλογία
της κατά την περιφορά
της θαυµατουργής εικό-

νας της, µετέχοντας κατ’
αυτό τον τρόπο συλλογι-
κά και ολόψυχα στην
ιερότητα του εορτασµού.
Γιατί πράγµατι, το
παριανό δεκαπενταύγου-
στο της πρωινής λιτάνευ-
σης ήταν ένα απαράβατα
ιερό τελετουργικό που
διαµέσου της λυτρωτικής
συµµετοχής στο θρηνη-
τικό γεγονός της
Κοίµησης µετατρεπόταν
µετά το πέρας της περι-
φοράς της εικόνας σε
γιορταστική αναβάπτιση
και αυθόρµητη κοινωνι-
κή ευθυµία.

Τα µαγαζιά άνοιγαν, οι
γέροντες και οι παριανές
οικογένειες αντάλλασσαν
ευχές, χρόνια πολλά
ακούγονταν εδώ κι εκεί

Ôï Ðáñéáíü Äåêáðåíôáýãïõó
ΓΓια  ττηνν  διαττήήρηση  ττης  παριαννήής  κοιννωννικήής  συννοχήής  και  παράδοση
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και η γιορτή που άρχιζε
έδινε αφορµή για αντα-
µώµατα, έκφραση και
κοινωνική επικοινωνία,
συνευρέσεις και πρωινά
κεράσµατα που µετά τη
δεκαπενθήµερη νηστεία
και πριν το µεσηµεριανό
πλούσιο τραπέζι του
δεκαπενταύγουστου
γίνονταν αποδεκτά µε
χαρά από όλους. Η συµ-
µετοχή των πιστών στο
πένθος για την Παναγιά
και η µεταστροφή του
ψυχικού κλίµατος της
ευλαβούς θλίψης σε εόρ-
τιο γεγονός, αποκρυ-
στάλλωνε την ψυχική
αναγέννηση και ανάταση
µέσω ενός θρησκευτικού
γεγονότος - συµβόλου.
Το πέρασµα της
Παναγίας στην αιωνιότη-
τα και η υπέρβαση της
φθαρτότητάς της µέσα
από την γέννηση του
Άφθαρτου Υιού της,
γινόταν για τον πιστό,
γιορταστικό γεγονός ανα-
βάπτισης στο ύδωρ της
αφθαρσίας και της αιω-
νιότητας. Γινόταν χαρά
και γέλιο, διάχυτη ανα-
στάσιµη ατµόσφαιρα,
ευκαιρία για ευχές,
συναντήσεις και εθιµικές
κοινωνικές επαφές που
ανανέωναν τον παριανό
συγγενικό και κοινωνικό
ιστό και επιβεβαίωναν
την ύπαρξη και τη συνο-
χή της παραδοσιακής
παριανής κοινωνίας.

Σήµερα, µε την καθιέ-
ρωση της απογευµατινής

λιτάνευσης και τον χρο-
νικό διαχωρισµό της από
τον πρωινό εκκλησιασµό
φαίνεται να ξεθωριάζουν
τα παραδοσιακά στοιχεία
της παριανής θρησκευτι-
κής κουλτούρας. Η συλ-
λογικότητα του παριανού
δεκαπενταύγουστου
όπου όλο το νησί θρηνεί
και γιορτάζει συνευρι-
σκόµενο, χάνεται και
µαζί µε την απώλεια
αυτή φαίνεται να αλλοι-
ώνεται δραµατικά ένα
από τα σπουδαιότερα
χαρακτηριστικά της
παριανής ιδιοπροσω-
πίας, σηµαίνον στοιχείο
της οποίας υπήρξε ο

αυγουστιάτικος εορτα-
σµός της Παναγίας του.
Πρακτικοί λόγοι µετακί-
νησης που δυσχεραίνουν
µια διπλή προσκυνηµα-
τική µετάβαση στην
Παροικία και το γεγονός
της οικογενειακής
συγκέντρωσης γύρω από
το γιορτινό µεσηµεριάτι-
κο τραπέζι, κρατούν
µακριά από την απογευ-
µατινή λιτάνευση τους
γέροντες και τις οικογέ-
νειες της παριανής περι-
φέρειας που έρχονται
πλέον στην Παροικία το
πρωί, µόνο για να
εκκλησιαστούν. Η απο-
γευµατινή λιτάνευση, µε

τα µαγαζιά ανοιχτά και
το πλήθος των παραθερι-
στών να παρακολουθεί
µε τις φωτογραφικές
µηχανές υψωµένες για
να απαθανατίσει το θρη-
σκευτικό δρώµενο, συν-
δέεται µε την βραδινή
έξοδο και το ακόλουθο
γιορτινό ξεφάντωµα µε
τις εξέδρες, τους χορούς,
τα τραγούδια και τα
πυροτεχνήµατα. Η ευλά-
βεια που συνάδει µε την
ιερότητα της στιγµής και
το ανθρώπινο ξεφάντωµα
δεν διαχωρίζονται χρονι-
κά αλλά διαδέχονται το
ένα το άλλο εις βάρος
της θρησκευτικής εσωτε-
ρικότητας. Καθώς το
σούρουπο του σηµερινού
δεκαπενταύγουστου η
Παροικία φορά τα γιορ-
τινά της και µετατρέπε-
ται σε έναν απέραντο
µαζικό πανηγυρότοπο, η
ιερή ποµπή, λίγο πριν
την έναρξη των γιορτα-
στικών εκδηλώσεων, µοι-
άζει να υποβιβάζεται σε
σηµασία και να γίνεται
µέρος ενός πάνδηµου
γιορταστικού θεάµατος.

Με την πρωινή λιτά-
νευση, οι πιστοί,
Παριανοί ή µη, όσοι
δηλαδή κατέκλυζαν την
Παναγία την
Εκατονταπυλιανή για να
προσκυνήσουν, γίνονταν
εθελούσια κοινωνοί της
ουσίας του θρησκευτι-
κού γεγονότος της
Κοίµησης και όχι ανε-
νεργοί παρατηρητές, ένα
φιλοθεάµον κοινό που
παρακολουθεί την τελε-
τουργία χωρίς να συµµε-
τάσχει απόλυτα σε
αυτήν. Άλλωστε υπό
ποιο σκεπτικό θα µπο-
ρούσε άραγε να αιτιολο-
γηθεί ο διαχωρισµός της

εκκλησιαστικής λειτουρ-
γίας της Κοιµήσεως από
την λιτάνευση; Μήπως η
λιτάνευση δεν αποτελεί
µέρος του συνολικού
εκκλησιαστικού γεγονό-
τος της τίµησης της
Θεοτόκου; Ή µήπως
θεωρείται τελικά ένα
ανεξάρτητο δρώµενο
αποκοµµένο από την
ενιαία εκκλησιαστική
λατρευτική και προσκυ-
νηµατική πρακτική;

Η σηµαντικότερη όµως
αλλοίωση που τείνει να
επιφέρει η απογευµατινή
λιτάνευση είναι η ακύ-
ρωση, εκτός του θρη-
σκευτικού και του κοι-
νωνικού χαρακτήρα της
γιορτής. Ο εορτασµός

της Παναγίας της
Εκατονταπυλιανής, µιας
γιορτής - συµβόλου, που
αποτέλεσε τον σηµειολο-
γικό θεµατοφύλακα του
εορταστικού λαϊκού βίου
και έγινε παραδοσιακά ο
σπουδαιότερος πυρήνας
της παριανής λατρευτι-
κής ζωής αλλοιώνεται
επίφοβα.
Και µαζί µ’ αυτή την
αλλοίωση, φαίνεται να
ξεθωριάζει ένα σηµαντι-
κό κοµµάτι της παρια-
νής πολιτισµικής ταυτό-
τητας και τοπικής κοινω-
νικής κουλτούρας,
ζωντανοί µάρτυρες των
οποίων ήταν το µέχρι
πρότινος παριανό δεκα-
πενταύγουστο της πρωι-
νής λιτάνευσης.

ΠΑΡΟΣ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ τηλ.: 22840 24254, fax: 22840 24977

ΝΑΟΥΣΑ περιφερειακός Νάουσας - Μάρπησσας

τηλ.: 22840 28557, fax: 22840 24977

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ τηλ.: 22840 61196

óôï êáé ç óçìáóßá ôïõ
        ης «Υποβάθµιση…»

Με τίτλο «Η υποβάθµιση της γιορτής της
Εκατονταπυλιανής, δείγµα… του «ενδιαφέρο-
ντος» της ∆ηµοτικής αρχής!» η ∆ηµοτική
Τοπική Οργάνωση της Νέας ∆ηµοκρατίας
Πάρου - Αντιπάρου κάνει γνωστά τα εξής:

«Πάρος, 18-08-2008
Τα τελευταία χρόνια η υποβάθµιση της γιορτής
του ∆εκαπενταύγουστου και η παντελής έλλει-
ψη προβολής είναι σε όλους µας γνωστά. Πάει
η δεκαετία του ’90 όπου είχαµε τις επανειληµ-
µένες επισκέψεις του Προέδρου της
∆ηµοκρατίας, του Αρχιεπισκόπου και την κάλυ-
ψη της γιορτής από τα κρατικά κανάλια.
Φέτος όµως διαψεύστηκαν και οι ελπίδες των
πλέον αισιόδοξων Παριανών που µάταια έψα-
χναν να δουν και ν’ ακούσουν, έστω και στις
ειδήσεις, κάτι για το νησί τους. Υπήρχαν ρεπορ-
τάζ για τις αµέτρητες Παναγιές που γιορτάζουν
στην πατρίδα µας, αλλά τίποτα για τη δική µας
Παναγιά την Εκατονταπυλιανή!
Υποβαθµίστηκε η εκπροσώπηση των πολιτικών
και στρατιωτικών αρχών, υποβαθµίστηκε η
εκπροσώπηση του Πολεµικού Ναυτικού, υπο-
βαθµίστηκαν όλα.
Πιστεύουµε ότι φέτος γι’ άλλη µια φορά ανα-
δείχτηκαν οι συνέπειες του λάθους της απογευ-
µατινής λιτάνευσης της εικόνας της Παναγίας,
πράγµα που υποβαθµίζει το κάθε ενδιαφέρον
της πολιτειακής, πολιτικής και στρατιωτικής
ηγεσίας, αφού όλοι έχουν την εντύπωση ότι
µετά την Τήνο θα «πεταχτούν» και στην Πάρο
το απόγευµα, πράγµα που ούτε αυτό έγινε
φέτος λόγω των κακών καιρικών συνθηκών.
Ο νέος Μητροπολίτης, αλλά και ο ∆ήµος, που
φέρουν την ευθύνη της οργάνωσης και προβο-
λής της γιορτής του ∆εκαπενταύγουστου, είναι
καιρός να προβληµατιστούν για την απογευµα-
τινή λιτάνευση, στοιχείο που συµβάλλει στην
υποβάθµιση της προβολής της γιορτής στο νησί
µας».



Π α ρ ι α ν ό ς  Τ ύ π ο ςΠ α ρ ι α ν ό ς  Τ ύ π ο ς8 Πέμπτη  21  Αυγούστου 2008

Με ανακοίνωσή του ο Εξωραϊστικός
Σύλλογος Μώλου Μαρµάρων «Άγιος
Νικόλαος» κάνει γνωστό ότι ζήτησε την
παρέµβαση της αρµόδιας εισαγγελι-
κής αρχής, καταγγέλλοντας τους
αγνώστους που προέβησαν σε φθορά
της δηµόσιας περιουσίας, καταστρέ-
φοντας πινακίδες που τοποθετήθηκαν
στην περιοχή.
Αναλυτικά η ανακοίνωση
που εκδόθηκε στις 7 Αυγούστου έχει
ως εξής:

«Όπως όλοι γνωρίζουµε, η περιοχή του
Μώλου Μαρµάρων Πάρου έχει εντα-
χθεί στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό ∆ίκτυο
«NATURA 2000» ως ζώνη ειδικής προ-
στασίας της ορνιθοπανίδας και εποµέ-
νως έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της
Κοινοτικής Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ περί
προστασίας των εν λόγω περιοχών.
Εξ άλλου, η Γενική ∆ιεύθυνση
Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, έχει εγκρίνει ένα συγκεκρι-
µένο έµβληµα το οποίο απεικονίζεται
σε κατάλληλες πινακίδες που τοποθε-

τούνται στις προστατευόµενες περιοχές
όλης της Ευρώπης, µε ειδικότερο σκοπό
την επισήµανση των περιοχών
«NATURA 2000».
Ο Σύλλογός µας, εµπνεόµενος από την
εν λόγω πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, ζήτησε προ καιρού από τη
Γενική ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος την
αποστολή του εµβλήµατος και πρότεινε
στον ∆ήµο Πάρου την τοποθέτηση πέντε
πινακίδων, τις οποίες θα προµήθευε ο
Σύλλογός µας, στην περιοχή του
Μώλου. Στις πινακίδες αυτές, εκτός
από το έµβληµα «NATURA 2000» ανα-
γράφεται το εξής κείµενο:
“ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
«NATURA 2000» ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ
ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ, Η ΡΙΨΗ ΜΠΑΖΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΘΕ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ”.
Ο ∆ήµαρχος Πάρου και η αρµόδια για
το περιβάλλον αντιδήµαρχος, που δια-
κρίνονται για την περιβαλλοντική τους
ευαισθησία, ανέλαβαν ευχαρίστως την
υλοποίηση της πρότασης, προτείνοντας

στο Σύλλογό µας την τοποθέτηση τριών
πινακίδων στο Μώλο και δύο πινακί-
δων στη µία από τις δύο άλλες περιο-
χές «NATURA 2000» του νησιού µας,
δηλαδή στη Σάντα Μαρία, δεδοµένου
ότι ο ∆ήµος είχε ήδη τοποθετήσει σχετι-
κές πινακίδες στις Πεταλούδες. Στη
συνέχεια, τεχνικό συνεργείο του ∆ήµου
Πάρου, τοποθέτησε την 1/8/08 τρεις
πινακίδες µε το εγκεκριµένο από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή έµβληµα στο
Μώλο και δύο στη Σάντα Μαρία.
Ωστόσο όµως, στις 5/8/08 διαπιστώσα-
µε ότι µία από τις τρεις πινακίδες του
Μώλου είχε καταστραφεί µε τη χρήση
διαβρωτικού υλικού.
Αναρωτάται ο κάθε πολίτης για τους
λόγους που ώθησαν τους δράστες σε
τέτοιου είδους βάνδαλες πράξεις. Ποιος
µπορεί να µην είναι υπερήφανος για
τον χαρακτηρισµό περιοχών του νησιού
µας ως προστατευόµενων από την
Ευρωπαϊκή Κοινότητα; Ποιος δεν θέλει
την προστασία του φυσικού περιβάλλο-
ντος του νησιού µας εκτός, δυστυχώς,
από ελάχιστους συντοπίτες µας που

συνεχίζουν να διαµαρτύρονται έντονα
για την τοποθέτηση των πινακίδων;
Πρόκειται κατά σύµπτωση για τους
ίδιους που ευελπιστούν να αποκοµί-
σουν οφέλη από την πώληση οικοπέ-
δων στον υγροβιότοπο του Μώλου και
στους γύρω λόφους.
Πρέπει να τονίσουµε εξ άλλου ότι οι
ιδιοκτήτες νόµιµων οικοπέδων συνεχί-
ζουν να έχουν τα ίδια δικαιώµατα
δόµησης που είχαν και πριν την κήρυ-
ξη της περιοχής ως «NATURA 2000».
Ο Σύλλογός µας ζήτησε ήδη την παρέµ-
βαση της αρµόδιας εισαγγελικής
αρχής, καταγγέλλοντας τους αγνώ-
στους που προέβησαν σε φθορά της
δηµόσιας περιουσίας.
Παραµένει όµως αναπάντητο το ερώτη-
µα: έχουν δικαίωµα ορισµένοι να επι-
διώκουν να θυσιάσουν το δηµόσιο συµ-
φέρον, όπως είναι η διατήρηση του
περιβάλλοντος, στο βωµό των προσωπι-
κών τους συµφερόντων;

Εκ µέρους του
∆ιοικητικού Συµβουλίου

Ο  Εξωραϊστιικός  Σύλλογος  Μώλου  Μαρμάρων  «Άγιιος  Νιικόλαος»  γιια  φθορά  δημόσιιας  περιιουσίας
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Ο βουλευτής Κυκλάδων του
ΠΑ.ΣΟ.Κ. Παναγιώτης Ρήγας
µε ανακοίνωσή του στις 20
Αυγούστου και µε τίτλο «Από
την Ελλάδα της δηµιουρ-
γίας και των υψηλών στό-
χων, στην Ελλάδα της
απαισιοδοξίας και της
παρακµής!» αναφέρει τα
εξής:
«Παρακολουθώντας οι
Έλληνες τους Ολυµπιακούς
Αγώνες του Πεκίνου, είναι
σίγουρο ότι διακατέχονται από
συναισθήµατα πικρίας και
µελαγχολίας. Πριν από τέσσε-
ρα χρόνια την ίδια εποχή η
πατρίδα µας ήταν στο κέντρο
του παγκόσµιου ενδιαφέρο-
ντος.
Ήταν η θεωρητικά µικρή
Ελλάδα που «τόλµησε» να
διεκδικήσει και να διοργανώ-
σει τους Ολυµπιακούς Αγώνες
του 2004. Η µικρότερη σε
πληθυσµό χώρα που ανέλαβε
ποτέ την ευθύνη της οργάνω-
σης αυτού του κορυφαίου
παγκόσµιου αθλητικού γεγο-

νότος.
Ήταν η Ελλάδα των υψηλών
στόχων, της δηµιουργίας, της
ανάπτυξης και των πρωτόγνω-
ρων σε σπουδαιότητα έργων
υποδοµής. Ήταν η Ελλάδα
της αισιοδοξίας και της περη-
φάνιας, της φιλοξενίας και του
εθελοντισµού, της ασφάλειας
και της ελευθερίας, του πολι-
τισµού και της οικολογίας.
Ήταν η Ελλάδα η ανερχόµενη
αθλητική δύναµη στα ατοµικά
και συλλογικά αθλήµατα στο
Ευρωπαϊκό και στο παγκό-
σµιο αθλητικό στερέωµα.
Ήταν η Ελλάδα πρωταγωνι-
στής. Η χώρα που µας έκανε
να νιώθουµε περήφανοι και
να ελπίζουµε για το µέλλον.
Σήµερα, τέσσερα χρόνια µετά,
η Ελλάδα βουλιάζει στα
λασπόνερα της πολιτικής τη
Κυβέρνησης της Νέας
∆ηµοκρατίας. Η οικονοµία
µας βουλιάζει στα τεράστια
ελλείµµατα, στον καλπάζοντα
πληθωρισµό, στην πρωτοφανή
ύφεση, στην πρωτόγνωρη

ακρίβεια. Ο ∆ηµόσιος βίος
βουλιάζει στο βάλτο της αδια-
φάνειας και των σκανδάλων,
της απαξίωσης των θεσµών,
την χειραγώγηση της
∆ικαιοσύνης και του αυταρχι-
σµού. Οι Έλληνες βουλιάζου-
µε στην απαισιοδοξία και η
πατρίδα µας καράβι ακυβέρ-
νητο, πλέει χωρίς πυξίδα και
χωρίς προορισµό. Ούτε όραµα
υπάρχει, ούτε ελπίδα. Είναι η
Ελλάδα κοµπάρσος.
Παρακολουθώντας τους
Ολυµπιακούς Αγώνες του
Πεκίνου και θαυµάζοντας τις
σύγχρονες αθλητικές υποδο-
µές µελαγχολούµε γιατί στη
σκέψη µας έρχονται τα εγκα-
ταλελειµµένα ολυµπιακά έργα
της πατρίδας µας, χωρίς σχέ-
διο αξιοποίησης, τα περισσό-
τερα χορταριάζουν, απαξιώνο-
νται και καταρρέουν.
Όλες οι χώρες που διοργάνω-
σαν Ολυµπιακούς Αγώνες
αξιοποίησαν την «προίκα»
αυτών των αγώνων για την
βελτίωση της θέσης τους στην

παγκόσµια τουριστική αγορά.
Θλιβερή εξαίρεση η Ελλάδα,
που κατασπατάλησε χωρίς
όφελος για τον τουρισµό το
µεταολυµπιακό της απόθεµα.
Η Ελλάδα που αµαυρώνει την
µεταολυµπιακή της φήµη µε
τα γεγονότα της Μυκόνου, των
Μαλλίων, του Λαγανά και της
Καρδάµενας.
Η Ελλάδα της ακρίβειας, των
υψηλών ναύλων, των προβλη-
µατικών συγκοινωνιών, των
τραγικών ελλείψεων του
συστήµατος υγείας, χάνει την
ελκυστικότητα της ως παγκό-
σµιος τουριστικός προορι-
σµός.
Το σήµα κινδύνου έχει «ανά-
ψει» για τον ελληνικό τουρι-
σµό. Ο ισχυρός βραχίονας της
ελληνικής οικονοµίας εµφανί-
ζει σηµάδια κόπωσης και εξα-
σθένισης. Γίνεται πια φανερό
σε όλους ότι η ίδρυση του
Υπουργείου Τουρισµού από
την Νέα ∆ηµοκρατία ήταν
απλώς πράξη επικοινωνιακού
χαρακτήρα, αδύναµη να

καλύψει το έλλειµµα τουριστι-
κής πολιτικής της
Κυβέρνησης Καραµανλή.
Οι ψευδώνυµες µεταρρυθµί-
σεις της Κυβέρνησης
Καραµανλή και η παντελής
έλλειψη σχεδιασµού και στό-
χων, επιδεινώνουν την συνολι-
κή κατάσταση της οικονοµίας
και εποµένως την τουριστική
οικονοµία.
Σήµερα, περισσότερο από
ποτέ είναι ανάγκη να εφαρµο-
σθούν στοχευόµενες πολιτικές
για την βελτίωση και αναβάθ-
µιση του τουριστικού µας
προϊόντος, πολιτικές που θα
αφορούν στις µεταφορές, στις
τουριστικές υποδοµές, στην
προώθηση των εναλλακτικών
µορφών τουρισµού, στην βελ-
τίωση των παρεχόµενων υπη-
ρεσιών µε αντιστοίχιση τιµών
και ποιότητας, στον τοµέα της
ασφάλειας και των υπηρεσιών
υγείας.
Πολιτικές που η Κυβέρνηση
Καραµανλή ούτε θέλει, ούτε
µπορεί να εφαρµόσει».

Ανακοίνωσηη  Παναγιώτηη  Ρήγα:
«Από την Ελλάδα της δηµιουργίας και των υψηλών στόχων,
στην Ελλάδα της απαισιοδοξίας και της παρακµής!»
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Χωρίς την παρουσία του
Πρωθυπουργού ή του αρχη-
γού της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης, χωρίς την
παρουσία των βουλευτών του
νοµού, του Περιφερειάρχη
και του Νοµάρχη, µε εκπρο-
σώπηση της κυβέρνησης
από τον υπουργό
Οικονοµίας Γιώργο
Αλογοσκούφη και του
ΠΑΣΟΚ από το γραµµατέα
του, Γιάννη Ραγκούση,
πραγµατοποιήθηκαν οι εορ-
ταστικές θρησκευτικές
εκδηλώσεις  στην Πάρο.
Εξάλλου η φρεγάτα που
συνήθως ναυλοχεί στην
Πάρο από την παραµονή της
γιορτής, αντικαταστάθηκε µε
ένα µικρό σκάφος του πολε-
µικού µας ναυτικού.
Τηλεοπτικά η
Εκατονταπυλιανή ήταν σχε-

δόν ανύπαρκτη, µε εξαίρεση
τα κρατικά κανάλια που
αφιέρωσαν κάποια δευτερό-
λεπτα στα δελτία ειδήσεων.
Από πλευράς θρησκευτικών
ηγετών είχαµε την παρουσία
των µητροπολιτών
Μονεµβάσιας και Σπάρτης
κ.κ. Ευστάθιου, Νέας
Σµύρνης κκ. Συµεών και
του πρώην Αυλώνος κ.κ.
Χριστοδούλου.
Τη φετινή γιορτή του
∆εκαπενταύγουστου µονοπώ-
λησε η Τήνος µε την παρου-
σία του προέδρου της
∆ηµοκρατίας Κάρολου
Παπούλια, του
Αρχιεπισκόπου, του πρωθυ-
πουργού, του Αρχηγού της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης,
των Βουλευτών του νοµού,
του Περιφερειάρχη, του
Νοµάρχη κ.λ.π. 

Και φυσικά η τηλεοπτική
κάλυψη ήταν αρκετά µεγάλη
και από όλα τα κανάλια
κρατικά και µη.

Οι εκδηλώσεις για τον εορ-
τασµό του 15αύγουστου
κορυφώθηκαν το απόγευµα
της Παρασκευής 15
Αυγούστου µε τον
Πανηγυρικό Αρχιερατικό
Εσπερινό, τα Εγκώµια της
Υπεραγίας Θεοτόκου και τη
λιτάνευση της ιερής Εικόνας
και του επιταφίου της
Παναγίας.
Οι εκδηλώσεις έκλεισαν
το βράδυ της ίδιας µέρας
µε τη ρίψη πυροτεχνηµάτων
αλλά και µε την παριανή
θαλασσινή βραδιά επίσης
στην παραλία της Παροικιάς
µπροστά στον Άγιο
Κωνσταντίνο.

Το  ππανηγύρι  του  ∆εκαππενταύγουστου  στην  Πάρο

Ç ðïëéôåéáêÞ êáé ðïëéôéêÞ
çãåóßá ðÞãå
óôçí ÔÞíï!

Άλλους έξι ποδοσφαιρι-
στές απέκτησε ο ΑΜΕΣ
Νηρέας. Η οµάδα της
Πάρου που θα εκπρο-
σωπήσει το νησί µας,
αλλά και τις Κυκλάδες,
στο Περιφερειακό
Πρωτάθληµα την περίο-
δο 2008-2009 ενισχύ-
θηκε µε τους εξής
ποδοσφαιριστές:
Σκαρακάκης Γιώργος,
µεσοεπιθετικός, 26
χρόνων, προηγούµενη
οµάδα ΟΦΗ
Ιεράπετρας.
Καρακώστας Κώστας,
αµυντικός, 19 χρόνων,
προηγούµενη οµάδα
Νίκη Βόλου.
∆ιαµαντής Βαγγέλης,
αµυντικός 19 χρόνων,
προηγούµενη οµάδα
Ηρακλής Περιστερίου
Ζορµπαλάς
Παναγιώτης, επιθετι-
κός, 25 χρόνων, προη-
γούµενη οµάδα
Όφεµπαχ Γερµανίας
Ντουγέρογλου
Θεόδωρος, τερµατοφύ-
λακας, 24 χρόνων,
προηγούµενη οµάδα

Ολυµπιακός.

Ο προπονητής του
Νηρέα ∆ηµήτρης
Σκούνας θα έχει στη
διάθεσή του 26 ποδο-
σφαιριστές εκ των οποί-
ων οι 16 είναι νέοι
αφού αποκτήθηκαν τη
µεταγραφική περίοδο.
Ήδη οι προπονήσεις
της οµάδας είναι διπλές
και καθηµερινές στο
γήπεδο της Παροικιάς.
Η οµάδα θα ολοκληρώ-
σει την προετοιµασία
της στην Πάρο.
Ήδη κλείστηκαν και τα
πρώτα φιλικά. Στις 27
Αυγούστου ο Νηρέας θα
υποδεχθεί τον ΑΟ
Μυκόνου, στις 31 τον
ΑΟ Τήνου και στις 6
Σεπτεµβρίου θα δώσει
τη… ρεβάνς µε τον ΑΟ
Μυκόνου στη Μύκονο.
Επίσης ο Νηρέας θα
δώσει 2-3 φιλικά στην
Αθήνα.

Η κλήρωση των οµίλων
του Περιφερειακού
Πρωταθλήµατος θα

γίνει την Τετάρτη 27
Αυγούστου και στη
συνέχεια θα ανακοινω-
θούν και οι ηµεροµη-
νίες των αγωνιστικών.
Το Περιφερειακό
Πρωτάθληµα θα ξεκινή-
σει το σαββατοκύριακο
13-14 Σεπτεµβρίου.

Ενώ ο Νηρέας προε-
τοιµάζεται αγωνιστικά
για είναι έτοιµος στην
πρεµιέρα του
Πρωταθλήµατος τα έργα
στο γήπεδο της
Παροικιάς δεν έχουν
ακόµα ξεκινήσει. Στις
τάξεις της οµάδας της
Νάουσας υπάρχει ανη-
συχία αφού έχει απο-
µείνει λιγότερο από
ένας µήνας για την
έναρξη του πρωταθλή-
µατος. Να υπενθυµί-
σουµε ότι το Επαρχείο
έχει εγκρίνει κονδύλι
για την περίφραξη του
γηπέδου, ενώ θα πρέπει
να δηµιουργηθούν του-
αλέτες για τους φιλά-
θλους και ένας επιπλέ-
ον αποθηκευτικός

χώρος κοντά στα υπάρ-
χοντα αποδυτήρια. Η
απάντηση που παίρ-

νουν οι άνθρωποι του
Νηρέα είναι ότι η µελέ-
τη είναι στην

Περιφέρεια και αναµέ-
νεται από µέρα σε µέρα
η έγκρισή της…

ΚΚλείνει  το  ρόστερ  του  ο  ΑΜΕΣ  Νηρέαςς  Νάουσαςς

ÁðÝêôçóå áêüìá
Ýîé ðïäïóöáéñéóôÝò 

Στέλιος Γιαννακόπουλος και ∆ηµήτρης Σκούνας.
Ο προπονητής του Νηρέα δέχθηκε την επίσκεψη

του διεθνή ποδοσφαιριστή στο γήπεδο της Παροικιάς.
Ο φωτογραφικός φακός αποτύπωσε τη συνάντησή τους

όχι όµως και το τι ειπώθηκε µεταξύ τους...
Η φωτογραφία είναι από το site του Νηρέα...

Φωτογραφικό στιγµιότυπο
από τη λιτάνευση της ιερής
Εικόνας και του επιταφίου
της Παναγίας στην Αγορά
της Παροικιάς
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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.

Ενοικιάζονται µια γκαρσονιέρα επιπλωµένη και
µια κενή στους Αµπελόκηπους κοντά και στους
δύο σταθµούς του METRO.
Τηλ. 22840-21264 και 22840-24496
Ενοικιάζεται: Πλατεία Μαντώς Μαυρογένους
διαµέρισµα 95 m3 για επαγγελµατική στέγη.
Πληροφορίες: 6939417965.
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 οικόπεδο στις Λεύκες 4.500 τ.µ.
70.000 ευρώ, οικ. 210 τ.µ. Τηλ.: 2284043130
Πωλείται στις Σωτήρες αγροτεµάχιο τεσσάρων
(4) στρεµµάτων, άρτιο και οικοδοµήσιµο.
Ευκαιρία! Τηλ.: 22840-22285, 6932953666.
Πωλείται επιχείρηση στον παραλιακό δρόµο της
Παροικιάς. Τηλ.: 22840 23740.
Ζητείται σχεδιαστής-στρια (απαραίτητες γνώ-
σεις AutoCAD), σε αρχιτεκτονικό γραφείο στη
Νάουσα Πάρου. Τηλ.: 22840-53315,
6945759555.

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

Αγγελίες

Πάρος Παροικία µονοκατοικία δυο ορόφων µε δυο
υπνοδωµάτια, µπάνιο κουζίνα, βεράντες, σε κεντρικό
σηµείο. Τιµή 120.000 ευρώ.
Μεσιτικό Λεοντής Τηλ.: 6944-276444
Πάρος Λεύκες πολύ παλιό παραδοσιακό σπίτι δυο ορό-
φων 80 τ.µ. σε κεντρικό σηµείο µε πρόσβαση αυτοκινή-
του.
Μεσιτικό Λεοντής Τηλ.: 6944-276444
Πάρος Κάµπος σε οικόπεδο εντός οικισµού 250 τ.µ.
παραδοσιακή οικία 80 τ.µ. µε δυο υπνοδωµάτια, µπάνιο,
αποθήκη, σκεπαστή βεράντα και θαυµάσια θέα θάλασσα
.Τιµή 165.000.
Μεσιτικό Λεοντής Τηλ.: 6944-276444
Πάρος Ασπριές πάνω από την Παροικιά, αγροτεµάχιο
13.000 τ.µ. άρτιο οικοδοµήσιµο µε δρόµο και θαυµάσια
θέα.
Μεσιτικό Λεοντής Τηλ.: 6944-276444
Πάρος Καµάρες επί του δρόµου δυο µαγαζιά των 100
τ.µ. το καθένα σε οικόπεδο 2.500 τ.µ. άριστη κατα-
σκευή. Τιµή 395.000 ευρώ.
Μεσιτικό Λεοντής Τηλ.: 6944-276444
Πάρος Αλυκή παραδοσιακής αρχιτεκτονικής µεζονέτα
µε δυο υπνοδωµάτια µεγάλο σαλόνι, γκαράζ, πανω σε
λόφο µε θαυµάσια θέα και οικόπεδο εντός οικισµού.
Μεσιτικό Λεοντής Τηλ.: 6944-276444
Πάρος Παροικία σπίτι µονοκατοικία 60 τ.µ., µε δυο
δωµάτια, βεράντες σε καλή κατάσταση. Τιµή 80.000
ευρώ.
Μεσιτικό Λεοντής Τηλ.: 6944-276444
Πάρος Άσπρο Χωριό διαµέρισµα δυάρι, υπνοδωµάτιο,
κουζίνα, σαλονάκι, τζάκι, βεράντα, πολύ καλή θέα.
Μεσιτικό Λεοντής Τηλ.: 6944-276444
Πάρος Παροικία συγκρότηµα 10 δωµατίων πλήρως
εξοπλισµένα πολύ καλή τιµή.
Μεσιτικό Λεοντής Τηλ.: 6944-276444
Πάρος Πούντα οικόπεδο 550 τ.µ. εντός οικισµού έτοι-
µο να οικοδοµήσει, πολύ κοντά στην θάλασσα µόνο
49.000 ευρώ.
Μεσιτικό Λεοντής Τηλ.: 6944-276444
Πάρος Φάραγκας επί του δρόµου 2.500 τ.µ. αυτόνοµο
αγροτεµάχιο µε άδεια για δυο σπίτια 125 τ.µ. συνολικά
και θαυµάσια θέα την παραλία.
Μεσιτικό Λεοντής Τηλ.: 6944-276444
Πάρος Παροικία ενοικιαζόµενα διαµερίσµατα σε 4
στρέµµατα οικόπεδο µε καλή θέα και πολύ κοντά σε
παραλία.
Μεσιτικό Λεοντής Τηλ.: 6944-276444
Πάρος δυτικά οικόπεδο εντός οικισµού 4.000 τ.µ. µε
καλή θέα, κτίζει 900 τ.µ., όλες οι παροχές.
Μεσιτικό Λεοντής Τηλ.: 6944-276444
Πάρος Πούντα 50 µέτρα από θάλασσα οικία 80 τ.µ. µε
δυο υπνοδωµάτια σε οικόπεδο 1500 µ. εντός οικισµού
µε θαυµάσιο κήπο µε πολλά δέντρα, δυο πηγάδια, µπο-
ρεί να οικοδοµήσει ακόµα 200 τ.µ. τιµή 250.000 ευρώ.
Μεσιτικό Λεοντής Τηλ.: 6944-276444

ΣΣύύλλλλοογγοοςς  ΠΠααρρίίωωνν-ΑΑννττιιππααρρίίωωνν  ““ΗΗ    ΕΕκκααττοοννττααππυυλλιιααννήή””
ΤΤριήµερη εκδροµή
Ο Σύλλογος Παρίων - Αντιπαρίων “Η Εκατονταπυλιανή” πραγµατοποιεί
τριήµερη εκδροµή στις 17, 18 και 19 Οκτωβρίου 2008 στο ∆ΙΟΝ - ΛΙΤΟΧΩΡΟ -
ΒΕΡΓΙΝΑ - ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ - ΒΕΡΟΙΑ - ΝΑΟΥΣΑ (ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ) -
Ε∆ΕΣΣΑ. Πληροφορίες για συµµετοχή στα τηλ.: 6974372085 και 6972355106.

ΑΑνναακκοοίίννωωσσηη  ΕΕμμπποορριικκοούύ  ΣΣυυλλλλόόγγοουυ  εενν  όόψψεειι
ττοουυ  εεοορρτταασσμμοούύ  ττηηςς  ΠΠααννααγγίίααςς  σσττηη  ΝΝάάοουυσσαα
Εν όψει του λαµπρού εορτασµού της Παναγίας στην Νάουσα στις 23
Αυγούστου, ο Εµπορικός Σύλλογος Πάρου - Αντιπάρου µε ανακοίνωσή
του παρακαλεί τα µέλη, που διατηρούν καταστήµατα στην Νάουσα και
από τα οποία θα περάσει η λιτανεία της Ιεράς Εικόνας της Πανάγιας,
να προβούν στις απαιτούµενες ενέργειες για τον ευπρεπισµό του χώρου
έξω και πλησίον των καταστηµάτων τους (άσπρισµα, τήρηση κανόνων
καθαριότητας κ.λπ.) και εφόσον αυτό είναι δυνατό, να τοποθετήσουν
σηµαίες.

Με πρωτοβουλία του Εµπορικού
Συλλόγου Πάρου - Αντιπάρου
εκδόθηκε δελτίο τύπου στο οποίο
τονίζονται τα εξής:
«Πίσω ολοταχώς
Έντονες αντιδράσεις προκαλούν
και στον εµπορικό κόσµο των
νησιών µας, τα όσα «διαρρέουν»
από το Υπουργείο Οικονοµικών,
περί επιβολής «δήλωσης ελάχι-
στου εισοδήµατος» σε εµπόρους
και ελευθέρους επαγγελµατίες.
Έτσι, αν το µέτρο εφαρµοστεί,
χιλιάδες µικροέµποροι, καταστη-
µατάρχες, ιδιοκτήτες µπαρ,
εστιατορίων και κέντρων εστία-
σης, ελεύθεροι επαγγελµατίες
(λογιστές, σύµβουλοι επιχειρήσε-
ων, γιατροί, δικηγόροι, µηχανι-
κοί, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι,
κοµµωτές, ιδιοκτήτες ταξί κ.ά.)
θα κληθούν να καταβάλουν ελά-
χιστο φόρο 1.000 ευρώ.
Επανέρχονται δηλαδή τα αντικει-

µενικά κριτήρια που είχαν επι-
βληθεί το 1990 και καταργήθη-
καν το 1998 λόγω της γενικευµέ-
νης αντίδρασης και γιατί ήταν
εκτός ευρωπαϊκής πραγµατικότη-
τας.
Ακόµη σύµφωνα µε την ΓΕΣΕΒΕ
τα στοιχεία που χρησιµοποιεί το
Υπουργείο για να δηµιουργήσει
κλίµα αµφισβητούνται ενώ, το
πρόβληµα του ΟΑΕΕ παραµένει
οξύ και κανείς δεν ασχολείται µε
αυτό, ούτε και µε το γεγονός ότι
η αγορά δεν κινείται ούτε µε τις
πρωτοφανούς ύψους εκπτώσεις.
∆εν είναι δυνατόν να στρεφόµαστε
πάντα κατά των εµπόρων και
εκτός από την ραχοκοκαλιά της
οικονοµίας να τους καθιστούµε
και την ραχοκοκαλιά της φορολο-
γίας!».
Το παραπάνω δελτίο τύπου εστά-
λει προς το Γραφείο του
Πρωθυπουργού, το Υπουργείο

Οικονοµικών υπ΄ όψη κ.
Αλογοσκούφη και τους βουλευτές
των Κυκλάδων κ. Βρούτση
Ιωάννη, κ. Άρια Μανούσου -
Μπινοπούλου και κ. Παναγιώτη
Ρήγα. Επίσης κοινοποιήθηκε στη
Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε, την Οµοσπονδία
Ελληνικού Εµπορίου και το
Επιµελητήριο Κυκλάδων
Την πρωτοβουλία του Εµπορικού
Συλλόγου Πάρου - Αντιπάρου
συνυπογράφουν και ο Εµπορικός
Σύλλογος Θηράς, ο Σύλλογος
Εµπόρων Ίου, ο
Εµποροεπαγγελµατικός
Σύλλογος Νάξου,
ο Σύλλογος Επαγγελµατιών
Κύθνου, ο Εµπορικός Σύλλογος
Τήνου, η Ένωση
Εµποροεπαγγελµατιών Μυκόνου,
η Ένωση Επαγγελµατιών &
Βιοτεχνών Κέας και
ο Σύλλογος Επαγγελµατιών της
Σίφνου.

Εμποριικοί  Σύλλογοιι  Νομού  Κυκλάδων

Áíôéäñïýí óôçí åðåñ÷üìåíç åðéâïëÞ
«äÞëùóçò åëÜ÷éóôïõ åéóïäÞìáôïò»

Αντιπροσωπεία του ΛΑ.Ο.Σ. τίµησε
τις εορταστικές εκδηλώσεις του
∆εκαπενταύγουστου στην Πάρο.
Επικεφαλής ήταν η Πρόεδρος
Γυναικών και µέλος της Ο.Κ.Ε.
Τουριστικής Ανάπτυξης του ΛΑ.Ο.Σ.,
κ. Βάσω Τσιαµπέρη, η οποία συνο-
δευόταν από το µέλος της
Εκτελεστικής Γραµµατείας και µέλος

του Πολιτικού Συµβουλίου του
ΛΑ.Ο.Σ., ιατρό κ. Ανδρέα
Παπαµιχαήλ, και τον κ. Ζήση
Τζιτζώκο µέλος της οµάδας επικοινω-
νίας του κόµµατος. Μετά το πέρας
των εκδηλώσεων η αντιπροσωπεία
του ΛΑ.Ο.Σ. συναντήθηκε µε µέλη
της Νοµαρχιακής Οργάνωσης ΛΑ.Ο.Σ.
Κυκλάδων και µέλη του ΛΑ.Ο.Σ.

Πάρου - Αντιπάρου. Κατά την συνά-
ντηση τέθηκαν τα καθηµερινά προ-
βλήµατα των νησιών µας όπως, το
ακτοπλοϊκό και τα προβλήµατα σύν-
δεσης των Κυκλάδων, το κυκλοφο-
ριακό πρόβληµα της Παροικιάς το
καλοκαίρι, η πτώση της τουριστικής
κίνησης, και τα προβλήµατα του
Κέντρου Υγείας Πάρου.

∆ημοτική  Οργάνωση  ΛΑ.Ο.Σ.  Πάρου  -  Αντιππάρου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο του Οίκου
Ευγηρίας Ποιµαντικής
Μερίµνης «Παναγία
Εκατονταπυλιανή»
Μονάδα Φροντίδας
Ηλικιωµένων προτίθε-
ται να προσλάβει έναν
νοσηλευτή-νοσηλεύτρια
για της ανάγκες της
Μονάδας.
Για το λόγο αυτό, καλεί
κάθε ενδιαφερόµενο να
καταθέσει αίτηση στη
Γραµµατεία του
Γηροκοµείου, µέχρι τη
∆ευτέρα 25 Αυγούστου
2008 και ώρες 9:00-
14:00 (τηλ. επικ.
22840 24739). 

ΕΚ ΤΟΥ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΟμμιιλλίίαα  ΤΤσσίίππρραα
σσττηη  ΣΣύύρροο  
Η Νοµαρχιακή
Επιτροπή Κυκλάδων
του Συνασπισµού και το
συντονιστικό του ΣΥΡΙ-
ΖΑ Σύρου-Μυκόνου σας
ενηµερώνουν ότι την
Παρασκευή 5
Σεπτεµβρίου θα επισκε-
φθεί τη Σύρο ο πρόε-
δρος του Συνασπισµού,
Αλέξης Τσίπρας. Το
πρόγραµµα της επίσκε-
ψης περιλαµβάνει την
συνάντησή του µε
φορείς του νησιού και
ανοικτή οµιλία του
στην πλατεία Μιαούλη. 

Τραγωδία  στη  Σέριφφο
Χάθηκε σε τροχαίο
4µελής οικογένεια
Στις 18-8-08 στις 3 µ.µ. στο 3ο χιλιόµετρο
της επαρχιακής οδού Χώρας - Λιβάδι  σε τρο-
χαίο ατύχηµα τραυµατίσθηκαν θανάσιµα και
τα 4 µέλη οικογένειας που παραθέριζε στη
Σέριφο.
Συγκεκριµένα νοικιασµένο αυτοκίνητο , που
οδηγούσε ο πατέρας εξετράπη της πορείας
και έπεσε σε γκρεµό βάθους 5 µέτρων. Μέσα
στο όχηµα βρέθηκε νεκρός ο οδηγός, που
φορούσε ζώνη, ενώ η σύζυγος του και τα δύο
παιδιά, ανήλικα εκ των οποίων το ένα αβά-
πτιστο, βρέθηκαν κατά µήκος της διαδροµής
του οχήµατος προς το γκρεµό. Το ένα από τα
δύο ανήλικα παιδιά εξέπνευσε στο
Περιφερειακό Ιατρείο Σερίφου.
∆ιενεργείται προανάκριση για τα ακριβή
αίτια του ατυχήµατος.
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Σύλλογος  Καμαρών
Ξεχωριστή εκδήλωση
Πιστός στο ραντεβού του ο Σύλλογος Καµαρών
πραγµατοποίησε στο χώρο του την ετήσια συνά-
ντηση επικοινωνίας την Παρασκευή 8
Αυγούστου. Το αυγουστιάτικο βράδυ κύλησε
ευχάριστα και σ’ αυτό συνετέλεσαν το καλο-
κουρδισµένο µουσικό σχήµα από παριανούς
καλλιτέχνες (Γιάννης Κατσαρός (µπουζούκι),
Γιώτα Κατσαρού (κιθάρα,τραγούδι), Γιάννης
Παρούσης (κρουστά), Λουκάς Μοστράτος
(φυσαρµόνικα), Γαρουφαλιά Γαβαλά (τραγούδι),
Μαρία Σκιαδά (τραγούδι), Γεωργία Κασσάρα
(τραγούδι), Γιάννης Ξύδης (κιθάρα, τραγούδι))
που µε το έντεχνο ρεπερτόριό του και σε συν-
δυασµό µε το παραδοσιακό πλέον κέρασµα και
την αθρόα προσέλευση των µελών και φίλων του
Συλλόγου προσέφεραν µια ξεχωριστή βραδιά.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου στο σύντοµο καλωσό-
ρισµά του αναφέρθηκε στην ανάγκη στήριξης
των τοπικών αρχών προς τους συλλόγους του
νησιού µας και ειδικότερα όσον αφορά την
ηθική συµπαράσταση και φυσική παρουσία
αυτών στους χώρους των εκδηλώσεων. Γι’ αυτό
το λόγο ευχαρίστησε την Έπαρχο Γρηγορία
Πρωτολάτη, το ∆ήµαρχο Χρήστο Βλαχογιάννη,
τους δηµοτικούς συµβούλους Λουϊζο Κοντό,
Κωβαίο Μάρκο, Καλακώνα Σπύρο,
Κουτσουράκη Παναγιώτη, την Πρόεδρο του
Συλλόγου Γυναικών Νάουσας Μπαρπαρήγου
Ελευθερία καθώς και την Πρόεδρο του
“Ανθέµιον” Κυριακή Κοντογιώργου που τίµησαν
την εκδήλωση µε την παρουσία τους.

Επίσης αναφορά έγινε στη δεντροφύτευση στο
βόρειο τµήµα του χώρου του συλλόγου και ιδι-
αίτερη αναφορά στη δηµιουργία ιστοσελίδας
από τον Σύλλογο (www.paroskamares.gr) η
οποία όπως ειπώθηκε θα τροφοδοτηθεί πλήρως
σε εύλογο χρονικό διάστηµα µε ενδιαφέροντα
στοιχεία της ευρύτερης περιοχής των Καµαρών
και θα αποτελέσει µια παρακαταθήκη όχι µόνο
για την περιοχή αλλά για ολόκληρο το νησί δια-
µέσου της ελεύθερης επικοινωνίας του διαδικτύ-
ου.

Η εκδήλωση που διοργανώνεται
κάθε χρόνο στην παραλία στο
Μώλο Μαρµάρων είναι µοναδική
για πολλούς λόγους. Το ολόγιοµο
φεγγάρι, η όµορφη φωταγωγηµένη
παραλία, η ζωντανή νησιώτικη µου-
σική, ο πλούσιος µπουφές, η καλή
διάθεση και το κέφι όλων όσων
παραβρέθηκαν έκαναν και φέτος τη
νησιώτικη βραδιά τη ∆ευτέρα 18
Αυγούστου ξεχωριστή κατά γενική
οµολογία.
Για άλλη µια χρονιά, το πλήθος του
κόσµου ντόπιων και επισκεπτών,
αγαπητών προσκεκληµένων και
φίλων γέµισε την παραλία του
Μώλου κοντά στο λιµανάκι. Ο
χορός και η µουσική κράτησε
µέχρι αργά το βράδι.
Ο αντιπρόεδρος του Τοπικού
Συµβουλίου του ∆.∆. Αρχιλόχου
∆ηµήτρης Αντιπαριώτης ευχαρίστη-
σε δηµόσια όλους εκείνους που
συνεργάστηκαν ώστε να στεφθεί µε
επιτυχία και η φετινή εκδήλωση.

Συγκεκριµένα ευχαρίστησε το
χορηγό της εκδήλωσης τη ∆ΕΠΑ
∆ήµου Πάρου, τους συνδιοργανωτές
συλλόγους τον Αναπτυξιακό Μώλου
- Τσουκαλιών - Γλυφάδων «Πρόοδος
- Ανάπτυξη», τον Πολιτιστικό
Προδρόµου «Σκόπας ο Πάριος» και
τον Αγροτικό Συνεταιρισµό
Μαρµάρων.
Επίσης ευχαρίστησε για την παρου-

σία τους το ∆ήµαρχο Πάρου
Χρήστο Βλαχογιάννη, την Έπαρχο
Πάρου - Αντιπάρου Γρηγορία
Πρωτολάτη, τους Αντιδηµάρχους
Άννα Κάγκανη και Στέφανο
Γαβαλά, τον Πρόεδρο της ∆ΕΠΑ και
∆ηµοτικό Σύµβουλο Γιώργο Λουκή,
τον Λιµενάρχη Πάρου Ηλία
Κουντροµιχάλη, τον Νοµαρχιακό
Σύµβουλο Γιώργο Κάγκανη, τους
∆ηµοτικούς Συµβούλους Στρατή
Παυλάκη και Μάρκο Κωβαίο τους
προέδρους των Τοπικών
∆ιαµερισµάτων Νάουσας Μαρία
Τριπολιτσιώτη και Μάρπησσας
Αντώνη Ραγκούση και την
Αντιπρόεδρο του υπό σύσταση
φορέα Τουρισµού Μαρία Τρυβιζά.
Επίσης όλο τον κόσµο που συµµε-
τέχει πάντα στις εκδηλώσεις του
Τοπικού ∆ιαµερίσµατος.
Το ραντεβού ανανεώθηκε για τον
επόµενο Αύγουστο, στον ίδιο χώρο,
στο λιµανάκι του Μώλου
Μαρµάρων...

ÌïíáäéêÞ íçóéþôéêç
âñáäéÜ óôï Ìþëï

Προκήρυξη  διαγωνισμού  για  την  κατάτα-
ξη  670  δοκίμων  Λιμενοφυλάκων
Προκηρύχθηκε διαγωνισµός για την κατάταξη στο Λιµενικό
Σώµα εξακοσίων εβδοµήντα (670) δοκίµων Λιµενοφυλάκων
(ανδρών-γυναικών).
Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην προκήρυξη πρέπει
να κατατεθούν από τους υποψηφίους αυτοπροσώπως και σε
καµία περίπτωση ταχυδροµικά ή µε άλλο τρόπο το αργότερο
µέχρι και τις 8 Σεπτεµβρίου 2008 στα κεντρικά Λιµεναρχεία
(πλην Κ.Λ. Πειραιά) ή Λιµεναρχεία ή Υπολιµεναρχεία ή στη
σχολή Λιµενοφυλάκων (Τέρµα Οιξκονόµου &
Ξανθοπουλίδου, Χατζηκυριάκειο, Πειραιάς (Τ.Κ. 18510).
Το κείµενο της προκήρυξης έχει τεθεί στο INTERNET στη
διεύθυνση www.yen.gr από όπου µπορούν να ενηµερώνο-
νται οι ενδιαφερόµενοι.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν
να επικοινωνούν µε το λιµεναρχείο Πάρου στο τηλέφωνο:
2284021240.

ΤΤαα  ««ΞΞεεννίίαα»»
Υπό καθεστώς ανακαίνισης
Το Υπουργείο Πολιτισµού, το Υπουργείο
Τουριστικής Ανάπτυξης και η Ανώνυµη Εταιρεία
«Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα» ξεκινούν την
ανακαίνιση των «Ξενία» που άντεξαν στο χρόνο
και µπορούν να επισκευασθούν.
Το «Ξενία» της Πάρου είναι ένα από τα 45 ξενο-
δοχεία που έχτισε ανά την Ελλάδα ο Άρης
Κωνσταντινίδης και η αρχιτεκτονική οµάδα του
ΕΟΤ στη δεκαετία 1957-1967.
41 χρόνια µετά τα «Ξενία» ξεχωρίζουν για το
αρχιτεκτονικό τους ύφος και την αρµονική τους
συνύπαρξη µε το περιβάλλον.
Ο ∆ήµος µας θα πρέπει σύντοµα να κινηθεί, για
να ενταχθεί και το «Ξενία» της Πάρου στο πρό-
γραµµα ανακαίνισης. Η Άνδρος τα κατάφερε.

ΚΚοουυρρσσάάρριικκηη  ΒΒρρααδδιιάά  
Το Σάββατο 23 Αυγούστου γύρω
στις 21:00 στο λιµανάκι της
Νάουσας εορτασµός της
Κουρσάρικης Βραδιάς, µε
παραδοσιακή µουσική από το
γκρουπ Delaparo, παραδοσιακούς
χορούς, καΐκια φωτισµένα µε
δάδες, πυροτεχνήµατα και πολλούς
πειρατές να τρέχουν ανάµεσα στα
στενάκια της παλαιάς πόλης! 
Μια αναπαράσταση του καιρού
όταν οι πειρατές έκλεψαν τις
γυναίκες της Νάουσας και πώς τις
πήραν πίσω οι τότε Ναουσαίοι.
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Παράγονται στο σύγχρονο τυροκοµείο της Ένωσης Α.Σ. Πάρου και είναι γνήσια Παριανά προϊόντα
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Τα  διιαρκείας
του  Α.Μ.Ε.Σ.  Νηρέα
Κυκλοφόρησαν τα διαρκείας εισι-
τήρια του Α.Μ.Ε.Σ. Νηρέα
Νάουσας στο ποδόσφαιρο για τη
σαιζόν 2008-2009. Το κάθε ένα
από τα 500 εισιτήρια διαρκείας
κοστίζει 150 ευρώ. Όσοι ενδιαφέ-
ρονται να αποκτήσουν εισιτήριο
διαρκείας ενισχύοντας παράλληλα
και οικονοµικά την προσπάθεια
της οµάδας της Πάρου δεν έχουν
παρά να πάρουν περισσότερες
πληροφορίες επικοινωνώντας τηλε-
φωνικά µε τους:
Τάντανη Γιώργο: 6942843647 
Τριπολιτσιώτη Σταύρο:
6976688939 
Μώτο Νίκο: 6977653091 
Πατήρ Κωνσταντίνο:
6973033739 
Σιφναίο Μανώλη: 6977082640.

ΞΞεεκκιιννάάεειι  κκααιι  οο
ΑΑσσττέέρρααςς  ΜΜααρρμμάάρρωωνν
Τη ∆ευτέρα 25 Αυγούστου θα ξεκι-
νήσει η προετοιµασία της οµάδας
του Αστέρα Μαρµάρων στο γήπεδο
των Μαρµάρων κάτω από τις οδη-
γίες του προπονητή Πέτρου Κένερ.
Στις 27 Σεπτεµβρίου θα γίνει η
σέντρα της 1ης αγωνιστικής στο
ποδοσφαιρικό πρωτάθληµα
Κυκλάδων και στις 13
Σεπτεµβρίου θα ξεκινήσουν οι
αγώνες για το Κύπελλο Κυκλάδων.
Κάποιες από τις βασικές αλλαγές
που θα ισχύουν από το τρέχον
πρωτάθληµα Κυκλάδων είναι ότι
δεν θα είναι πλέον υποχρεωτική η
συµµετοχή οµάδας σε παιδικό η
εφηβικό πρωτάθληµα και ότι στις
ανδρικές οµάδες θα πρέπει να
αγωνίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια
της αναµέτρησης δυο ποδοσφαιρι-
στές γεννηθέντες από την
1/1/1989 και µετά.

99οο ττοουυρρννοουυάά  BBeeaacchh
VVoolllleeyy  ααππόό  ττοονν
ΝΝααυυττιικκόό  ΌΌμμιιλλοο  ΠΠάάρροουυ

Μονοµαχίες
στην άµµο
Το επίπεδο ήταν υψηλό όπως
κάθε χρόνο. Ο συναγωνισµός
έντονος και το θέαµα πλούσιο.
Το ετήσιο τουρνουά Beach Volley
που διοργάνωσε για 9η συνεχό-
µενη χρονιά ο Ναυτικός Όµιλος
Πάρου στην παραλία µπροστά
στις εγκαταστάσεις του στα Λιβάδια
στέφθηκε για µια ακόµα φορά µε
µεγάλη επιτυχία.
Στο 9ο συνεχόµενο τουρνουά συµ-
µετείχαν 15 οµάδες και οι θεατές
που το παρακολούθησαν από τις 6
έως τις 10 Αυγούστου πάρα πολλοί.
Οι νικητές πήραν κύπελλα, µετάλ-
λια και χρηµατικό έπαθλο.
Ο Ναυτικός Όµιλος Πάρου ευχαρι-
στεί όσους βοήθησαν στην διεξαγωγή
του 9ου τουρνουά beach volley και
ιδιαίτερα τον κ. Λουκιανό Μιχάλη
και τον κ. Βλαχάκη Σταύρο.
Αναλυτικά τα αποτελέσµατα είχαν
ως εξής:
Ηµιτελικοί
Βλαχάκης Σταύρος, Καλαµπαλίκης
Θησέας - Οικονοµόπουλος
Σταύρος, ∆ηµητρόπουλος
Κων/νος: 0 - 2.
Ρούσσος Μανώλης, Καραφυλλάκης
Αντώνης - Σανιώτης Σόλωνας,
Αριστόπουλος Αλέξανδρος: 0 - 2.
Μικρός τελικός
Βλαχάκης Σταύρος,
Καλαµπαλίκης Θησέας - Ρούσσος
Μανώλης, Καραφυλλάκης Αντώνης:
2 - 0.
Τελικός
Σανιώτης Σόλωνας,
Αριστόπουλος Αλέξανδρος -
Οικονοµόπουλος Σταύρος,
∆ηµητρόπουλος Κων/νος: 2 - 0.

Αριστερά οι τέσσερις οµάδες που έφθασαν στα
ηµιτελικά. ∆εξιά οι νικητές του τουρνουά


