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“Η ανακοίνωση της ίδρυσης νοσοκοµείου στην Πάρο είναι θετική αρκεί να υλοποιηθεί και να µην έχει την
τύχη του νέου αεροδροµίου του νησιού που «µετακόµισε» προς άγνωστη κατεύθυνση µετά την αλλαγή του
υπουργού που το είχε υποσχεθεί. Και εν πάση περιπτώσει µέχρι να γίνει το νοσοκοµείο τα άµεσα προβλή-
µατα της υγείας πρέπει να αντιµετωπιστούν εδώ και τώρα”. Σελ. 3

Συνέντευξη  με  τον  Παναγιιώτη  Ρήγα,  βουλευτή  Κυκλάδων  του  ΠΑ.ΣΟ.Κ.

“Íáé óôï íïóïêïìåßï ôçò ÐÜñïõ,
áñêåß íá ìçí Ý÷åé ôçí ôý÷ç ôïõ áåñïäñïìßïõ”

ΟΟ  ΝΝηηρρέέααςς  ΝΝάάοουυσσααςς
σσττηηνν  ∆∆’’  ΕΕθθννιικκήή
Äåí åßíáé
üíåéñï åßíáé
ðñáãìáôéêüôçôá
Έγραψε ιστορία, αφού είναι
η πρώτη Παριανή οµάδα που
φθάνει σε αυτή τη διάκριση

Áîéïðïéåßóôå
ôï êôÞñéï
ÄçìçôñáêüðïõëïõΣελ. 6-7Σελ. 6-7

ΕΕξξααγγγγεελλίίαα  ΑΑββρρααμμόόπποουυλλοουυ  μμεε  χχρροοννοοδδιιάάγγρρααμμμμαα  δδυυοο  χχρρόόννωωνν

“ÎåêéíÜìå ãéá
íïóïêïìåßï
40 êëéíþí”
Η σηµαντικότατη εξαγγελία του υπουργού Υγείας
∆ηµήτρη Αβραµόπουλου αιφνιδίασε
και εντυπωσίασε ευχάριστα όσους παραβρέθηκαν
στη σύσκεψη που, µε πρωτοβουλία του υπουργού,
πραγµατοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων
του ∆ήµου Πάρου.                                      Σελ. 4-5
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Ανο ι χ τά
κάθ ε   μ έρα ! ! !
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Π α ρ ι α ν ό ς  Τ ύ π ο ς

ΚΚύύρριιεε  ∆∆ιιεευυθθυυννττάά,,
Πήρατε είδηση ότι γίναµε πολλοί στο νησί; Πήρατε
είδηση ότι εµείς οι αυτόχθονες αποτελούµε πλέον
µειοψηφία στον ίδιο µας τον τόπο; Πήρατε είδηση
ότι οι οικονοµικοί µετανάστες έπειτα από λίγο θα
αποτελούν το 50% του πληθυσµού του νησιού;
Αλλά ποιοι είναι και από πού µας ήρθαν όλοι αυτοί
που αργά αλλά σταθερά αλλάζουν τη σύνθεση του
πληθυσµού της Πάρου; Η πολυπληθέστερη κοινό-
τητα είναι αυτή των Αλβανών, αφού και γείτονές
µας είναι και τους έδειξαν το δρόµο για την Ελλάδα
οι δικοί µας. Και ακολουθούν οι Πολωνοί, οι
Ρουµάνοι, οι Βούλγαροι, οι Ουκρανοί, οι Ρώσοι, οι
Αιγύπτιοι, οι Αφγανοί, οι Πακιστανοί και πάει λέγο-
ντας.

Θα τους δεις να κυκλοφορούν το πρωί από τις 7
µέχρι τις 8, το απόγευµα στις 4 που σχολνούν από
τη δουλειά και τα βράδια στις πλατείες κυρίως της
Παροικιάς και της Νάουσας. Στην αρχή για τις
µετακινήσεις τους χρησιµοποιούσαν ποδήλατα,
αργότερα µηχανάκια και τώρα αρκετοί διαθέτουν
αυτοκίνητα Ι.Χ. Όλος αυτός ο κόσµος που µας ήρθε
στο νησί, εγκαταλείποντας, παιδιά, γυναίκα, γονείς
και ζώντας στην αρχή 5-6 άτοµα σε ένα δωµάτιο,
δεν έφτασαν στο νησί για να κάνουν τουρισµό. Η
φτώχια, η πείνα και γενικά η ανέχεια τους οδήγησε
στην ξενιτιά και κάποιοι από αυτούς πληρώνουν
ακόµη από το µεροκάµατό τους το δουλέµπορο,
που τους έφερε στην Ελλάδα.

Εµείς πως υποδεχτήκαµε όλον αυτόν τον κόσµο,
πως τον είδαµε; Τους νοικιάσαµε τα σπίτια µας, (ο
παραδοσιακός οικισµός της Παροικιάς διαθέτει
άφθονα άδεια σπίτια) αφού εµείς χτίσαµε άλλα,
εκτός οικισµού, σε  πλαγιές και σε βουνοκορφές για
να ζήσουµε αποµονωµένοι, βιώνοντας κάποιοι από
‘µας ακόµα πιο έντονα τη µοναξιά και τα αδιέξοδά
µας. Στις δουλειές µας τους προσλάβαµε µε φτηνό
µεροκάµατο και  ανασφάλιστους, και κάποιοι εκµε-
ταλλεύτηκαν µε το χειρότερο τρόπο περιπτώσεις
µεταναστών, που δεν είχαν χαρτιά και ήταν στο
έλεος των διωκτικών αρχών.

Τα παιδιά αυτών των ανθρώπων, που µπορεί και
να αποτελούν το 20% του µαθητικού πληθυσµού
των δηµοτικών σχολείων του νησιού, για πατρίδα
τους γνωρίζουν την Πάρο και δεν πρόκειται ποτέ να
επιστρέψουν  στη γενέτειρα γη των γονιών τους.

Αλήθεια ποιος νοιάζεται για την τύχη αυτών των
ανθρώπων της διπλανής µας πόρτας; Μακριά από
τις πατρίδες τους, που µαστίζονται από την πείνα,
τις αρρώστιες, τους εµφύλιους µε χίλια προβλήµατα
να τους απασχολούν, εργάζονται καθηµερινά (και
τις Κυριακές) για να εξασφαλίσουν τον επιούσιο και
για να εµβάσουν λίγα χρήµατα στους δικούς τους.
Το δράµα αυτών των ανθρώπων το ζήσαµε και εµείς
ως λαός. Ποιος δεν θυµάται, τη δεκαετία του ΄50
και του ΄60, τους δικούς µας µετανάστες,  τους
Έλληνες της Γερµανίας και του Βελγίου και τα τρα-
γούδια του Καζαντζίδη  που σου έσκιζαν την καρ-
διά; Κι αν πάµε πιο πίσω, πως βρέθηκαν τα εκα-
τοµµύρια των Ελλήνων στην Αµερική, στον Καναδά
και στην Αυστραλία; Και σήµερα µιλάµε για τους
Έλληνες της διασποράς, για τους οποίους µάλιστα
αισθανόµαστε δικαιολογηµένη περηφάνια, αφού
αρκετοί διαπρέπουν στις επιστήµες, στα γράµµατα
και την πολιτική. Όµως τα πράγµατα άλλαξαν. Και
η Ελλάδα σήµερα δέχεται και συντηρεί εκατοντάδες
χιλιάδες µετανάστες από κάθε σηµείο του πλανήτη.
Όµως πόσους ακόµη µπορεί να δεχτεί η µικρή µας
χώρα; Το πρόβληµα είναι µεγάλο και σύνθετο και
στην Πάρο.

Φιλικά 
Πάροικος
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Εκλογές της 3ης Νοεµβρίου 1963.  Η Ένωση Κέντρου ήρθε πρώτο κόµµα χωρίς όµως
να έχει και  αυτοδυναµία. Ο Γεώργιος Παπανδρέου πήρε εντολή σχηµατισµού κυβέρνη-
σης και εν συνέχεια προκήρυξε εκλογές για τις 16 Φεβρουαρίου 1964, όπου θριάµ-
βευσε µε ποσοστό 53%. Τρείς τολµηροί νέοι, µαθητές Γυµνασίου ακόµη, ποζάρουν επι-
δεικνύοντας την πρώτη σελίδα της εφηµερίδας «το ΒΗΜΑ». Είναι ο Νίκος Βάγιας, ο
Γιάννης Γκίκας και ο Στέλιος Φραγκούλης. Ήταν Νοέµβριος του 1963. Την περίοδο
εκείνη η Αστυνοµία φακέλωνε ακόµη και παιδιά. Κάποιος µάλιστα χωροφύλακας της
εποχής καµάρωνε λέγοντας ότι η πένα του γράφει µε αίµα.

Ευνοούνταιι  οιι  κακοπληρωτές
Ο δήµος γνωστοποίησε µε έγγραφό του, ότι όσοι του οφεί-
λουν µπορούν να πληρώσουν το χρέος τους µε δόσεις και
χωρίς προσαυξήσεις. Είναι µια ευεργετική διάταξη του
Υπουργείου Εσωτερικών που παρέχει τη δυνατότητα σε
όσους δεν µπόρεσαν να ανταποκριθούν στο παρελθόν
στις οικονοµικές τους υποχρεώσεις προς τους δήµους να
το πράξουν τώρα. Βέβαια εκτός από εκείνους που όντως
είχαν οικονοµικό πρόβληµα και εποµένως αδυνατούσαν
να φανούν συνεπείς προς το δήµο, υπάρχουν και οι
κακοπληρωτές, οι οποίοι για άλλη µια φορά ευνοούνται
από τις διατάξεις του νόµου. Και το χειρότερο, αισθάνο-
νται κορόιδα οι επιχειρηµατίες εκείνοι, που είναι συνεπείς
και ανταποκρίνονται εµπρόθεσµα στις οικονοµικές τους
υποχρεώσεις. Η απορία η δική µας είναι αν οι κακοπλη-
ρωτές θα ανταποκριθούν και θα ρυθµίσουν τα χρέη τους
ή θα περιµένουν… την επόµενη ρύθµιση. 

Όταν πάρθηκε η απόφαση, το
νέο κτίριο που θα στεγάσει το
Γυµνάσιο της Παροικιάς, να κτι-
σθεί σε ελάχιστη απόσταση από
το κοιµητήριο της πόλης,
κάποιος έπρεπε να σκεφθεί ότι
η νοµοθεσία θα αποτελούσε
εµπόδιο στην υλοποίηση του
αναγκαίου αυτού έργου. ∆εν
είναι δυνατόν σε επαφή µε κοι-
µητήρια να κτίζονται σχολεία.

Κοντά στο νου κι η γνώση. Η
πρόταση που κάνει η στήλη, σε
Επαρχείο και ∆ήµο, έχει σχέση
µε την αναζήτηση νέου οικοπέ-
δου.
Προτείνουµε να διερευνηθεί η
πρόθεση του κ. Κων/νου
Γράβαρη, για την αγορά του
πάρκιν ιδιοκτησίας του, που
βρίσκεται σχεδόν σε επαφή µε
τα κτίρια του Λυκείου και του

Γυµνασίου. Η αγορά αυτής της
έκτασης από το ∆ήµο είναι
άκρως απαραίτητη για δύο
λόγους: Ο πρώτος γιατί η νέα
σχολική µονάδα θα είναι δίπλα
στο υπάρχον σχολικό
συγκρότηµα και ο δεύτερος
γιατί ο ∆ήµος αποκτά ιδιόκτητο
πάρκιν, που µπορεί να
χρησιµεύσει και για άλλους
σκοπούς.

«Κοννττά  σττο  ννου  κι  η  γννώση»

Να  λειτουργήσει  και
δεύτερο  κοιμητήριο
Η εξεύρεση έκτασης για τη λειτουργία
δεύτερου κοιµητηρίου δεν είναι βέβαια
εύκολη υπόθεση. Κανείς δε θέλει κοντά
στην ιδιοκτησία του χώρους ταφής.
Όπως επί δηµαρχίας Αργουζή βρέθηκε

η έκταση που κατασκευάζεται ο ΧΥΤΑ και
το οικόπεδο που κατασκευάστηκαν τα
σφαγεία, έτσι και οι τωρινοί κυβερνώντες
τον ∆ήµο, οφείλουν να δραστηριοποιη-
θούν, ώστε να βρεθεί η έκταση για το δεύ-
τερο κοιµητήριο. Οικοπεδικές εκτάσεις
για ΧΥΤΑ, σφαγεία και κοιµητήρια δεν
βρίσκονται εύκολα. Όµως όσο περνούν τα
χρόνια το πρόβληµα για ένα δεύτερο κοι-
µητήριο θα γίνεται οξύτερο, ενώ η εξεύρε-
ση του χώρου για την εγκατάστασή του θα
είναι πολύ πιο δύσκολη. 

Αδιαφφορία  ππου  καταστρέφφει
Το εκκλησάκι του Αγίου Κωνσταντίνου, το σήµα
κατατεθέν της Παροικιάς, το έχουµε γράψει και
άλλες φορές κινδυνεύει µε κατάρρευση. Ο ναός
δεν έχει καλή θεµελίωση, τα ρήγµατα είναι πλέον
εµφανή και η κατάσταση δεν αντιµετωπίζεται µε
µπαλώµατα. Ο ναός ανήκει στη δικαιοδοσία της
ενορίας των Ταξιαρχών, που όµως αδυνατεί να
αναλάβει το οικονοµικό βάρος της επισκευής. Ο
δήµος έχει τη δυνατότητα της χρηµατοδότησης
της ενορίας, ώστε να συνταχθεί και να πάρει τις
σχετικές αδειοδοτήσεις η µελέτη  επισκευής του
ναού. 
Εάν υπάρχουν αυτά, που αποτελούν τη βασική
προϋπόθεση για την επισκευή, τότε θα είναι
εύκολο να ενταχθεί σε κεντρικό πρόγραµµα χρη-
µατοδότησης. Άλλωστε η  Πάρος έγινε το αγαπη-
µένο νησί πολλών ισχυρών κυβερνητικών προσώ-
πων.

Το  ξεχάσαμε  ππάλι
Πρόκειται για το νέο αεροδρόµιο. Το
θυµηθήκαµε προ καιρού, όταν έγινε µια
σύσκεψη για τα αεροδρόµια των
Κυκλάδων. Στη σύσκεψη εκείνη µε από-
ντες ∆ήµαρχο και Έπαρχο, µας προέκυ-
ψε η αδιαφορία της πολιτείας γα την
κατασκευή του νέου αεροδροµίου. Και
αντί αυτό να αποτελέσει αιτία για ενεργο-
ποίηση όλων των φορέων του νησιού για
το µεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο της
Πάρου, συνέβη το τελείως αντίθετο.
Περιπέσαµε σε λήθαργο, µε πρώτες και
καλύτερες τις τοπικές µας αρχές.
Τα µεγάλα έργα απαιτούν και µεγάλους
αγώνες γα τους οποίους φαίνεται ότι δεν
είµαστε διατεθειµένοι και βέβαια ούτε
προετοιµασµένοι.
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- Κύριε Ρήγα, είστε, για δεύτερη
τετραετία, η µοναδική αντιπολι-
τευτική φωνή των Κυκλάδων στο
Ελληνικό Κοινοβούλιο. Το πλήθος
των αναφορών, των ερωτήσεων
και των επερωτήσεων που έχετε
υποβάλει όλα αυτά τα χρόνια
στους κυβερνητικούς εκπροσώ-
πους, κυρίως µέσω του κοινοβου-
λίου, είχε τα προσδοκόµενα απο-
τελέσµατα; Μήπως παίρνατε απα-
ντήσεις χωρίς αντίκρισµα στην
πράξη;
«Αναµφισβήτητα η διαδικασία του
κοινοβουλευτικού ελέγχου σε αρκετές
περιπτώσεις υποβαθµίζεται εξαιτίας
κυρίως της απαράδεκτης πρακτικής
ορισµένων υπουργών που είτε δεν
απαντούν, είτε δίνουν τυποποιηµένες
– υπηρεσιακού χαρακτήρα - γενικό-
λογες απαντήσεις.
Η πρακτική αξία του κοινοβουλευτι-
κού ελέγχου έγκειται στο γεγονός ότι
σε αρκετές περιπτώσεις εξαναγκάζεις
τη γραφειοκρατία των υπουργείων να
ασχοληθεί µε τα προβλήµατα που
θίγονται µέσω των ερωτήσεων, των
επερωτήσεων και των αναφορών.
Παράλληλα η δηµοσιοποίηση των
ερωτήσεων και των αναφορών µέσω
του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου
και κυρίως ο φόβος του
πολιτικού κόστους «ευαι-
σθητοποιεί» ενίοτε ορι-
σµένους υπουργούς µε
αποτέλεσµα να επιδει-
κνύουν µεγαλύτερη επι-
µέλεια για θέµατα που
αποτελούν αντικείµενο
του κοινοβουλευτικού
ελέγχου.
Προτίθεµαι να συνεχίσω
και να εντείνω την άσκη-
ση κοινοβουλευτικού
ελέγχου στο µέτρο που
τα προβλήµατα των
νησιών µας παραµένουν
άλυτα και πολλαπλασιά-
ζονται εξαιτίας της
κυβερνητικής αδιαφο-
ρίας και ανικανότητας».

- Σε επίπεδο
Περιφέρειας ασκήσατε
κάποιες φορές έντονη
κριτική και στον
Γενικό Γραµµατέα της
Περιφέρειας.  Πέραν
από τη κριτική, που
έχετε θεσµικό χρέος να του ασκεί-
τε, θα θέλαµε και µια σύντοµη
αξιολόγηση του έργου της
Περιφέρειας.
«Έχω κατ’ επανάληψη διατυπώσει την
απόλυτη πολιτική διαφωνία µου στον
τρόπο µε τον οποίο διοικεί την
Περιφέρεια και γενικώς ασκεί τα
καθήκοντά του ο Γενικός Γραµµατέας
κ. Κόκκινος.
Καµία βελτίωση στην λειτουργία και
την αποτελεσµατικότητα των υπηρε-
σιών της Περιφέρειας, µέτριες οι επι-
δόσεις στον τοµέα της διαχείρισης των
κοινοτικών πόρων και στην υλοποίη-
ση των συγχρηµατοδοτούµενων προ-
γραµµάτων.
Η υπερκινητικότητα και η πολυπραγ-
µοσύνη του Γενικού Γραµµατέα
εντάσσονται ξεκάθαρα σε µια προσω-
πική στρατηγική επικοινωνιακού
χαρακτήρα και δηµοσίων σχέσεων.
Η Νέα ∆ηµοκρατία πιθανόν να βγει
ωφεληµένη από τη δράση του Γενικού
Γραµµατέα της Περιφέρειας, οι
Κυκλάδες όµως σίγουρα δεν κερδί-
ζουν από µια τέτοια πολιτική.
Έτσι κι αλλιώς το ΠΑ.ΣΟ.Κ. τάσσεται
υπέρ της εκλεγµένης περιφερειακής

αυτοδιοίκησης και του αιρετού περι-
φερειάρχη στα πλαίσια µιας νέας
σύγχρονης και προοδευτικής διακυ-
βέρνησης». 

- Τα προβλήµατα που αντιµετωπί-
ζει ο νοµός µας, λόγω και της
γεωγραφικής του ιδιαιτερότητας,
είναι πολλά και συχνά διαφορετι-
κά για κάθε νησί. Που κατά τη
γνώµη σας θα πρέπει να εστια-
σθούν οι προσπάθειες των αιρε-
τών του νοµού µας;
«Τα νησιά µας αντιµετωπίζουν ορισµέ-
να µεγάλα κοινά προβλήµατα όπως η
υγεία, το ακτοπλοϊκό κ.α. για τη λύση
των οποίων η αυτοδιοίκηση οφείλει να
αναπτύξει κοινές δράσεις και να
συγκροτήσει ενιαίο µέτωπο διεκδίκη-
σης.
Στο επίπεδο όµως του κάθε ΟΤΑ και
κυρίως στο επίπεδο του νησιού απαι-
τείται η διαµόρφωση και η υλοποίηση
ενός ολοκληρωµένου αναπτυξιακού
σχεδίου.
Η αυτοδιοίκηση πρέπει να έχει την
ευθύνη για τον αναπτυξιακό προ-
γραµµατισµό, για την ιεράρχηση των
προτεραιοτήτων και για την ενεργο-
ποίηση της τοπικής κοινωνίας.
Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. υποστηρίζει την ουσια-

στική συµµετοχή της αυτοδιοίκησης
στο σχεδιασµό και την υλοποίηση της
τοπικής ανάπτυξης».

- Στην Πάρο, λόγω της µεγάλης
οικοδοµικής δραστηριότητας των
τελευταίων χρόνων, συντελείται
σοβαρή αλλοίωση στο φυσικό της
περιβάλλον. Εκτός αυτού υπάρ-
χουν έργα που λιµνάζουν, όπως το
εµπορικό λιµάνι, το νέο αεροδρό-
µιο, ο δεύτερος περιφερειακός της
Παροικιάς, η ανάδειξη των αρχαί-
ων λατοµείων. Ποια είναι η δική
σας θέση για ένα νησί ταχύτατα
«αναπτυσσόµενο», χωρίς τις ανα-
γκαίες υποδοµές;
«Είναι γεγονός ότι η Πάρος όπως και
τα περισσότερα άλλωστε νησιά των
Κυκλάδων υιοθέτησαν ένα µοντέλο
ανάπτυξης που στηρίζεται κυρίως σε
µια -πρωτοφανούς έντασης- οικοδοµι-
κή δραστηριότητα και στην τουριστι-
κή «µονοκαλλιέργεια» .
Το αναπτυξιακό αυτό µοντέλο αναµ-
φισβήτητα παρήγαγε πλούτο, διασφά-
λισε υψηλά εισοδήµατα και εργασία
καθώς και ένα αναβαθµισµένο επίπε-
δο ζωής.

Είναι όµως φανερό ότι αυτή η ανα-
πτυξιακή επιλογή υποβάθµισε αρκετά
από τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα
των νησιών µας και κυρίως το µοναδι-
κό φυσικό και δοµηµένο περιβάλλον.
Σήµερα η υιοθέτηση της αρχής της
βιώσιµης ανάπτυξης επιβάλλει την
διαφοροποίηση του αναπτυξιακού
µοντέλου για τα νησιά µας.
Η ολοκλήρωση των τεχνικών υποδο-
µών στην Πάρο πρέπει να συνδυάζε-
ται µε την αειφορική διαχείριση των
διαθέσιµων πόρων (φυσικών, περιβαλ-
λοντικών, πολιτιστικών κ.λπ.) µε
στόχο την ανταγωνιστικότητα της τοπι-
κής οικονοµίας και ταυτόχρονα
υψηλό βιοτικό επίπεδο για όλους
τους κατοίκους.
Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. προκρίνει την «πράσινη»
ανάπτυξη ιδιαίτερα στο νησιώτικο
χώρο, όπου απαιτούνται ειδικές πολι-
τικές και αυξηµένοι οικονοµικοί
πόροι για να εφαρµοστούν».

- Πως αξιολογείτε την εξαγγελία
του υπουργού Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης ∆ηµήτρη
Αβραµόπουλου για δηµιουργία
νοσοκοµείου στην Πάρο. 
«Η εξαγγελία του Υπουργού Υγείας κ.
Αβραµόπουλου για κατασκευή και

λειτουργία νοσοκοµείου στην Πάρο
έγινε σε χρόνο που τα προβλήµατα
στον τοµέα της υγείας στις Κυκλάδες
είναι ιδιαίτερα οξυµένα.
Το πρόβληµα των εφηµεριών των για-
τρών, τα κενά που δηµιουργήθηκαν
από την υποχρεωτική µαζική αποχώ-
ρηση των αγροτικών γιατρών, η υπο-
βαθµισµένη λειτουργία του συστήµα-
τος διακοµιδών ασθενών, οι ελλείψεις
σε πάσης φύσεως προσωπικό στις
µονάδες υγείας είναι µερικά από τα
στοιχεία που συνθέτουν την σηµερινή
αρνητική εικόνα που εµφανίζει ο
τοµέας υγείας στις Κυκλάδες.
Η ανακοίνωση της ίδρυσης νοσοκο-
µείου στην Πάρο είναι θετική αρκεί
να υλοποιηθεί και να µην έχει την
τύχη του νέου αεροδροµίου του νησι-
ού που «µετακόµισε» προς άγνωστη
κατεύθυνση µετά την αλλαγή του
υπουργού που το είχε υποσχεθεί.
Και εν πάση περιπτώσει µέχρι να
γίνει το Νοσοκοµείο τα άµεσα προ-
βλήµατα της υγείας πρέπει να αντιµε-
τωπιστούν εδώ και τώρα.
Τη ζωή και την υγεία των Παριανών
δεν µπορεί να τις προστατεύσει µόνο
η προσδοκία της κατασκευής ενός

νοσοκοµείου στο µέλλον».

- Την Αντίπαρο τη γνωρίζετε
πολύ καλά.
Πως αξιολογείτε το έργο της
Κοινότητας στο νησί;
«Η Αντίπαρος έχει µεταβληθεί σε
«Μανεττι-σταν» όπου κυριαρχούν η
αυθαιρεσία, ο αυταρχισµός, η απαξία
και η διάλυση των πάντων.
Η κοινοτική αρχή της Αντιπάρου
αποτελεί όνειδος για το νησί αλλά και
για το θεσµό της αυτοδιοίκησης.
∆υστυχώς η Αντίπαρος βιώνει µια
δεύτερη τετραετία απραξίας όπου
µεγάλα έργα όπως η αποχέτευση, ο
βιολογικός, η αφαλάτωση, τα λιµενι-
κά έργα παραµένουν στα χαρτιά.
Χωρίς αµφιβολία πρόκειται για µια
καταστροφική κοινοτική αρχή που
οδηγεί την Αντίπαρο στην οπισθοδρό-
µηση και την περιθωριοποίηση. Είναι
κρίµα!».

-  Η διοικητική µεταρρύθµιση που
ετοιµάζει η κυβέρνηση σας βρί-
σκει σύµφωνο;
«Η κυβέρνηση σύµφωνα µε την πάγια
τακτική της δεν παρουσιάζει ολοκλη-
ρωµένο σχέδιο διοικητικής µεταρρύθ-
µισης. Αφήνει να διαρρεύσουν διάφο-

ρα σενάρια για να µετρή-
σει τις αντιδράσεις, χωρίς
να έχει δώσει για δηµό-
σια διαβούλευση την
πρόταση της. 
Από τις δηλώσεις του
αρµόδιου υπουργού κ.
Παυλόπουλου δηµιουρ-
γείται η εντύπωση ότι
πρόκειται για µια άτολ-
µη, συντηρητική και
τεχνικού κυρίως χαρα-
κτήρα αναδιάταξη των
διοικητικών θεσµών.
Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. έχει διατυ-
πώσει έγκαιρα και µε
σαφήνεια τις απόψεις του
για µια ριζοσπαστική,
τολµηρή και σύγχρονη
διοικητική µεταρρύθµι-
ση που ειδικότερα στο
νησιώτικο χώρο θα λαµ-
βάνει υπόψη τις γεωγρα-
φικές και άλλες ιδιαιτε-
ρότητες και δεν θα απο-
πειράται τεχνητές και
αναποτελεσµατικές συνε-
νώσεις σε επίπεδο νησιών

και νοµών».

- Στο ΠΑΣΟΚ της Πάρου και της
Αντιπάρου έγιναν πρόσφατα εκλο-
γές, όπως άλλωστε και σε ολόκλη-
ρη την Ελλάδα για τα περιφερεια-
κά όργανα του κόµµατος.
Ανέλαβαν νέοι άνθρωποι.
Τι θα τους συνιστούσατε µε βάση
τις κεντρικές πολιτικές κατευθύν-
σεις, αλλά και τη δική σας πολύ-
χρονη πολιτική εµπειρία;
«Μια επίπονη αλλά αναγκαία εσωκοµ-
µατική διαδικασία ολοκληρώθηκε στο
ΠΑ.ΣΟ.Κ. Εκλέχτηκαν και συγκροτή-
θηκαν τα όργανα του κινήµατος σε
όλα τα επίπεδα.
Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. οφείλει πλέον να βρί-
σκεται σε διαρκή « διάταξη µάχης ».
Εννοώ µάχη πολιτική µε τα προβλή-
µατα της κοινωνίας και τις αντιλαϊκές
πολιτικές της κυβέρνησης
Καραµανλή.
Είµαι πεπεισµένος ότι η άσκηση µια
δυναµικής, σοβαρής, ουσιαστικής,
δηµιουργικής και ταυτόχρονα ανατρε-
πτικής αντιπολίτευσης από το ενιαίο
ΠΑ.ΣΟ.Κ. σε όλα τα επίπεδα θα φέρει
σύντοµα θετικά αποτελέσµατα».

Παναγιώτηςς   Ρήγαςς :

“ÌÜ÷ç
ðïëéôéêÞ”
“Με τα προβλήµατα της κοινωνίας
και τις αντιλαϊκές πολιτικές
της κυβέρνησης Καραµανλή”
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Σηµαντικές εξαγγελίες έκανε στην
Πάρο ο υπουργός Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης ∆ηµήτρης
Αβραµόπουλος κατά τη διάρκεια ολι-
γόωρης επίσκεψής του στο νησί τη
∆ευτέρα 19 Μαΐου.
Ο κ. Αβραµόπουλος σε συνάντηση
εργασίας που πραγµατοποιήθηκε στην
αίθουσα συνεδριάσεων του δηµοτικού
Συµβουλίου στο ∆ήµο εξήγγειλε τη
δηµιουργία νοσοκοµείου στο νησί.
Και δεν σταµάτησε εκεί. Τόνισε δυο
και τρεις φορές ότι το νοσοκοµείο
της Πάρου, όνειρο δεκαετιών για τους
κατοίκους του νησιού, θα είναι έτοιµο
και θα λειτουργεί σε δυο χρόνια από
σήµερα.

Ο κ. Αβραµόπουλος είπε συγκεκριµένα:
«Το νοσοκοµείο της Πάρου θα γίνει. Και
θα γίνει και σύντοµα. Συνεργάστηκα µε
τους βουλευτές µας στην Αθήνα ενηµερώ-
θηκα από τους συνεργάτες µου και σήµε-
ρα είµαι στην ευχάριστη θέση να σας
ανακοινώσω ότι ξεκινάµε για την κατα-
σκευή ενός νέου νοσοκοµείου δυναµικό-
τητας 40 κλινών -µεγάλο για τα δεδοµένα
του νησιού- ώστε να καλυφθούν πλήρως
οι ανάγκες τόσο της Πάρου όσο και της
Αντιπάρου. Αναµένεται να έχει ολοκληρω-
θεί σε δυο χρόνια από τώρα».

Στη συνάντηση εργασίας παραβρέθηκαν ο
∆ήµαρχος Χρήστος Βλαχογιάννης, η
Έπαρχος Πάρου-Αντιπάρου Γρηγορία
Πρωτολάτη, οι τρεις βουλευτές του νοµού
Γιάννης Βρούτσης, Άρια Μανούσου
Μπινοπούλου και Παναγιώτης Ρήγας.
Επίσης παραβρέθηκαν ο πρόεδρος της
∆ΕΠΑΝΟΜ, που θα εκτελέσει το έργο, κ.
Λαµπρόπουλος ο πρόεδρος
της ∆ΥΠΕ Πειραιώς και
νήσων κ. Καραντανάς, ο
Γενικός Γραµµατέας της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
Χαράλαµπος Κόκκινος, ο
διοικητής του νοσοκοµείου
Σύρου κ. Πλατής, υπηρε-
σιακοί παράγοντες του
υπουργείου και φορείς του
νησιού.

Ο κ. Αβραµόπουλος όµως
εκτός από την εξαγγελία της
κατασκευής είχε και λεπτο-
µέρειες υλοποίησης του
έργου: «Εδώ σήµερα δεν

ήρθαµε µόνοι µας. Είναι εδώ και ο πρόε-
δρος της ∆ΕΠΑΝΟΜ ειδικά για να επιλη-
φθεί του θέµατος. Φορέας υλοποίησης
του έργου θα είναι η ∆ΕΠΑΝΟΜ. Πριν
από λίγες µέρες ο κ. Λαµπρόπουλος
έκανε και τις επαφές του µε τους συµπο-
λίτες σας που θέλουν να προσφέρουν τους
χώρους. Θα τους εξετάσουµε άµεσα και
ότι προκριθεί θα υιοθετηθεί επίσης
άµεσα. Τιµά δε αυτούς τους ωραίους
ανθρώπους που θέλουν να προσφέρουν
στον τόπο τους τις εκτάσεις αυτές. ∆εν
είµαι σε θέση εγώ να τις αξιολογήσω γιατί
δεν γνωρίζω τοπογραφικά που βρίσκονται.
Κλιµάκιο της ∆ΕΠΑΝΟΜ θα βρίσκεται στο
νησί σε πέντε µέρες από σήµερα για να
εξετάσει επί τόπου και να καταθέσει στη
συνέχεια ολοκληρωµένη πρόταση».

Και µελέτη εφαρµογής
Ο κ. Αβραµόπουλος αποκάλυψε στη
συνέχεια και στην ύπαρξη µελέτης εφαρ-

µογής: «Η ∆ΕΠΑΝΟΜ προχώρησε και σε
µια πρώτη, κατ’ αρχήν, µελέτη της πρότα-
σης. Σήµερα θα ήθελα να σας γνωστοποι-
ήσω ότι ήδη η µελέτη εφαρµογής που
υιοθετήθηκε για παρόµοιας δυναµικότη-
τας νοσοκοµεία είναι έτοιµη για το νοσο-
κοµείο της Πάρου. Θα είναι ένα κόσµηµα
για το νησί και συγχρόνως ένα από τα πιο
σύγχρονα νοσοκοµεία που θα διαθέτει το
νησιωτικό σύµπλεγµα. Είναι πραγµατικά
κάτι το εντυπωσιακό και φυσικά δεν έχει
καµία σχάση για το πώς στο παρελθόν
χτιζόντουσαν τέτοια νοσοκοµεία».
Ο υπουργός Υγείας δεσµεύτηκε επίσης
πως όχι απλά θα είναι έτοιµες οι κτηρια-
κές εγκαταστάσεις σε δυο χρόνια αλλά το
Κέντρο Υγείας – νοσοκοµείο θα λειτουρ-
γεί: «Οι υπηρεσίες του υπουργείου έχουν
πάρει ήδη εντολή, γιατί σκοπός δεν είναι
να εγκαινιάσουµε ένα κτήριο αλλά να λει-
τουργήσει άµεσα. Έχουµε κακή εµπειρία
στην Ελλάδα από κτήρια που ακόµα είναι

εκεί απλώς ως κτήρια και δεν λειτουρ-
γούν. ∆όθηκαν ήδη εντολές και ξεκίνησε
η κατάρτιση του οργανισµού του νοσοκο-
µείου ώστε να τεθεί άµεσα στη διάθεση
των πολιτών µε την ολοκλήρωση των σχε-
τικών εργασιών».

Πέντε κρεβάτια
αιµοκάθαρσης!
Τι θα περιλαµβάνει αυτό το νοσοκοµείο –
Κ.Υ.; Ο κ. Αβραµόπουλος ήταν σαφής:
«Η µελέτη που έχω στα χέρια µας κατ’
αρχήν προβλέπει. Παθολογικό, καρδιολο-
γικό και παιδιατρικό τµήµα. Επίσης
τµήµα γενικής χειρουργικής, γυναικολο-
γικό, µαιευτικό και ορθοπεδικό. Επίσης
ουρολογικό, οφθαλµολογικό, οδοντιατρι-
κό, αναισθησιολογικό και ωτορινολαρυγ-
γολογικό ιατρείο. Πλήρως ανεπτυγµένο
τοµέα µε ακτινοδιαγνωστικό, µικροβιολο-
γικό βιοχηµικό αιµατολογικό φαρµακευ-
τικό τµήµα καθώς και σταθµό αιµοδοσίας

τύπου Β’.
Σηµαντικότατο όµως το
οποίο πρέπει να λάβετε
υπόψιν σας είναι ότι στη
µελέτη αυτή έχουν προβλε-
φθεί κατ’ αρχήν πέντε κρε-
βάτια µονάδας αιµοκάθαρ-
σης.
∆εν θα ξεχάσω ποτέ σε ένα
από τα ταξίδια µου στην
Πάρο όταν φεύγοντας,
ήµουν τότε υπουργός
Τουριστικής Ανάπτυξης,
όταν ήρθε και µου µίλησε
κάποιος για να µου πει ότι
έφευγε για πάντα από το
νησί. Πήγαινε για αιµοκά-
θαρση στην Αθήνα.

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
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Η  δωρεά  τηςς  κ.  Πατέλη
Μια από τις δυο δωρεές για την κατασκευή
του νέου Κέντρου Υγείας – νοσοκοµείου στην
Πάρο είναι από την δηµοσιογράφο κ. Κατερίνα
Πατέλη. Η κ. Πατέλη έκανε γνωστή τη δωρεά
της -έκταση 10 στρεµµάτων στην περιοχή
Καλάµι- µε την εξής επιστολή προς τον ∆ήµο
Πάρου:

«ΠΑΡΟΙΚΙΑ 7/5/2008
Προς: ∆.Σ. ∆ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ
Θέµα: ∆ΩΡΕΑ ΓΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΟΣΟΚΟ-
ΜΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟ
Κύριε ∆ήµαρχε

Μετά την προσωπική συζήτηση που είχαµε στο
γραφείο σας στις 5/5/2008, σας καταθέτω και
εγγράφως την απόφασή µου να παραχωρήσω
8-10 στρέµµατα γης, που ευρίσκονται στην
περιοχή της Αγίας Παρασκευής Πάρου
(Καλάµι) για την ανέγερση νοσοκοµείου ή πρό-
τυπου Ιατρικού Κέντρου.
Η δωρεά αυτή είναι επιθυµία όλης της οικογέ-
νειάς µου, εις µνήµην του πατέρα µου Ιατρού
Γεωργίου Πατέλη.
Στη διάθεσή σας για τα περαιτέρω διαδικαστι-
κά.

Με εκτίµηση
Αικατερίνη Γεωργ. Πατέλη

∆ηµοσιογράφος».
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Φαντάζοµαι λοιπόν ότι σύµφωνα µε µια
πρώτη εκτίµηση οι περίπου 30 τον αριθ-
µό συµπολίτες σας που είναι στην Αθήνα
θα ξαναδούν το νησί.

«Οι Κυκλάδες είναι στην
προτεραιότητά µας»
Ο κ. Αβραµόπουλος επίσης στην οµιλία
του τόνισε την ανάγκη να νιώθουν ασφά-
λεια οι κάτοικοι αλλά και οι επισκέπτες
των νησιών:
«Όπως γνωρίζετε έρχοµαι συχνά στο νησί.
Για να υπάρχει τουριστική ανάπτυξη και
να πάµε µπροστά πρέπει να διαµορφώ-
σουµε ένα σχέδιο ασφάλειας για τους
κατοίκους αυτού του νησιού. Με ενηµε-
ρώσατε ότι υπάρχει ενδιαφέρον και γεν-
ναιόδωρες προσφορές.
Έχουµε δώσει προτεραιότητα στην ενδυ-

νάµωση της Περιφέρειας. Οι Κυκλάδες
είναι στην προτεραιότητά µας. Ήδη βρί-
σκεται σε εξέλιξη η αναβάθµιση των νοσο-
κοµείων της Σύρου και της Νάξου, η ενί-
σχυση των Πολυδύναµων Περιφερειακών
ιατρείων. Για πρώτη φορά στα πολυδύνα-
µα Περιφερειακά Ιατρεία των µικρών
Κυκλάδων έχουν διοριστεί ιατροί γενικής
ιατρικής και εγκαταστάθηκαν µονάδες
τηλεϊατρικής. Οι δαπάνες από το 2004
µέχρι σήµερα αυξήθηκαν κατά 23%. Τα
κενά στους αγροτικούς ιατρούς καλύπτο-
νται ενώ υπάρχει και νοµοθετική ρύθµιση
για την παράταση υπηρεσίας των αγροτι-
κών ιατρών στις Κυκλάδες. Με πρόσφατη
απόφασή µου στις 16 Απριλίου διορίζο-
νται 12 αγροτικοί ιατροί στις µονάδες
αρµοδιότητας του νοσοκοµείου - Κ.Υ.
Νάξου. Το ίδιο συµβαίνει και για το σύνο-

λο των Περιφερειακών Ιατρείων των
Κυκλάδων».

«Καλά κάναµε…»
Τέλος ο υπουργός έκανε αναφορά στην
περικοπή των ∆ΥΠΕ και ΠΕΣΥΠ ενώ
µίλησε και για αγορά πλωτών σκαφών
ασθενοφόρων:
«Πρέπει να ξεφύγουµε από αυτόν τον
θεσµικό πατριωτισµό. Καλά κάναµε και
περικόψαµε τις ∆ΥΠΕ και τα ΠΕΣΥΠ.
Γλιτώσαµε χρήµατα και όλα όσα σας είπα
θα ήταν ακόµα στους προθαλάµους των
ΠΕΣΥΠ.
Τώρα µε πολύ πιο γρήγορους ρυθµούς
ολοκληρώνονται οι διαδικασίες και γι’
αυτό φτάνουµε και σε αποτέλεσµα.
Για τα νησιωτικά συµπλέγµατα, όπως οι
Κυκλάδες, στα πλαίσια αναβάθµισης του
ΕΚΑΒ θα αγοραστούν ειδικά πλωτά
σκάφη ασθενοφόρα».

Αλήθειες από
∆ήµαρχο, Έπαρχο
Λίγη ώρα πριν την εξαγγελία του κ.
Αβραµόπουλου τόσο ο ∆ήµαρχος Πάρου
Χρήστος Βλαχογιάννης όσο και η
Έπαρχος Πάρου - Αντιπάρου Γρηγορία
Πρωτολάτη είχαν αναφερθεί στα προβλή-
µατα υγείας τόσο του νησιού όσο και των
Κυκλάδων.
Είχαν επισηµάνει την αναγκαιότητα στε-
λέχωσης του Κ.Υ. Πάρου, για µέτρα προ-
στασίας των κατοίκων που δεν λαµβάνο-
νται, για την απουσία των αγροτικών για-
τρών, για την ίδρυση Περιφερειακού
ιατρείου στη Μάρπησσα, για τη µη κατα-
βολή των εφηµεριών, για κίνητρα που
πρέπει να δοθούν στους γιατρούς για να
έρχονται στις Κυκλάδες.
Επίσης έγινε αναφορά και στην αναγκαιό-
τητα αλλά και  χρησιµότητα του υγειονο-
µικού αεροσκάφους της Πάρου
Για τη σηµασία που θα έχει για την Πάρο
αλλά και για τις Κυκλάδες η δηµιουργία
του Κέντρου Υγείας  Νοσοκοµείου στην
Πάρο µίλησαν και οι τρεις βουλευτές του
νοµού που είδαν θετικά την εξαγγελία του
υπουργού.
Ο κ. Ρήγας, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ,
άσκησε ωστόσο και κριτική στην κυβέρνη-
ση τονίζοντας πως ακόµα και σήµερα
γίνονται διακοµιδές µε καΐκια, και πως τα
Κέντρα Υγείας, τα Περιφερειακά Ιατρεία
στις Κυκλάδες είναι υποστελεχωµένα από
ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

∆∆ηημμοοττιικκόό  ΛΛιιμμεεννιικκόό  ττααμμεείίοο
Συνεδρίαση -
ενηµέρωση
Η αντιπρόεδρος του ∆ηµοτικού Λιµενικού
Ταµείου Πάρου - Αντιπάρου Μαρουσώ
Φραγκούλη απηύθυνε πρόσκληση για συνεδρία-
ση του ∆.Σ. µε ένα και µοναδικό θέµα.
Στην πρόσκληση που απευθύνεται προς τα µέλη
του ∆.Σ. γίνονται επίσης γνωστά τα εξής:
«Απόντος του Προέδρου και έχοντας υπόψη τις
διατάξεις των άρθρων 108 και 203 του Π.∆.
410/1995 «περί του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού
Κώδικα», σας προσκαλούµε σε τακτική συνεδρία-
ση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που θα γίνει την
Παρασκευή 30 Μαΐου 2008 και ώρα 13.00
στο γραφείο του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου
Πάρου - Αντιπάρου, για τη συζήτηση και λήψη
απόφασης στο παρακάτω θέµα της ηµερήσιας
διάταξης:
Ενηµέρωση σχετικά µε την υπ΄ αριθ.
365/2008 απόφαση της Επιτροπής
Αναστολών του Συµβουλίου Επικρατείας,
που αφορά την συγκρότηση του ∆ηµοτικού
Λιµενικού Ταµείου Πάρου - Αντιπάρου».

ΝΝέέοοιι  άάννθθρρωωπποοιι
σσττηηνν  ττοοππιικκήή
ηηγγεεσσίίαα  ττοουυ  ΠΠΑΑΣΣΟΟΚΚ
Στις 18 Μαΐου πραγµατοποιήθη-
καν οι εκλογές για τα περιφερεια-
κά και τοπικά όργανα του ΠΑΣΟΚ
σε όλη τη χώρα. Στην Πάρο στην
εκλογική διαδικασία πήραν µέρος
253 φίλοι και µέλη, ποσοστό που
θεωρήθηκε ικανοποιητικό από στε-
λέχη της οργάνωσης της Πάρου.
Γραµµατέας της Τ.Ο. Πάρου
Αντιπάρου εκλέχτηκε ο Γιώργος
∆ραγάτης του Στυλιανού και για το
∆.Σ. της Τοπικής Οργάνωσης, κατά
σειρά επιτυχίας, οι Φαρούπος
Παρασκευάς του ∆ηµητρίου,
Χασούρη Νεκταρία του Κων/νου,
Μπατσούρη Αικατερίνη του
Χρήστου, Καλαλές Στέλιος του
Παναγιώτη, Κρητικός Αντώνης του
Νικολάου και Τσαντάνη Μαρίνα
του Ιωάννου. Για τη Νοµαρχιακή
Επιτροπή εκλέχτηκε η Μαούνη
Μαρίνα του Μιχαήλ, η οποία ήλθε
3η σε σειρά επιτυχίας για το
15µελές όργανο των Κυκλάδων.
Γραµµατέας της νοµαρχιακής
Επιτροπής εκλέχτηκε ο Κίτσιος
Βασίλειος του Χρήστου
Από τα αποτελέσµατα στην Τοπική
Οργάνωση προκύπτει, ότι τα ηνία
του ΠΑΣΟΚ στην Πάρο και την
Αντίπαρο αναλαµβάνουν νέοι
άνθρωποι, για να επιβεβαιωθεί για
άλλη µια φορά ότι η εκλογική
βάση του ΠΑΣΟΚ επιζητεί και ανα-
δεικνύει νέους ανθρώπους, που
απαλλαγµένοι από τα βαρίδια του
παρελθόντος θα επιχειρήσουν να
δώσουν νέα δυναµική στο κόµµα.

Ποιος είναι ο νέος Γραµµατέας
της οργάνωσης της Πάρου
Ο Γιώργος ∆ραγάτης κατάγεται από
την Πάρο είναι ηλεκτρολόγος και
έζησε για µεγάλο χρονικό διάστη-
µα στην Αθήνα, πριν εγκατασταθεί
µόνιµα στο νησί. Στην Αθήνα δρα-
στηριοποιήθηκε στο Σύλλογο
Παρίων και διετέλεσε µέλος του
∆.Σ. και γραµµατέας του. Είµαστε
σε θέση να γνωρίζουµε ότι κατά
την περίοδο της διακυβέρνησης
από το ΠΑΣΟΚ ο Γιώργος
∆ραγάτης βοηθούσε σε ζητήµατα
που αφορούσαν την αθλητική υπο-
δοµή του νησιού.

Προβληµατισµός
στην Περιφέρεια
ΓΓιιαα  ττηηνν  ααππόόφφαασσηη
ππααρρααχχώώρρηησσηηςς
κκααιι  εεκκμμεεττάάλλλλεευυσσηηςς
ττοουυ  ΑΑγγίίοουυ  ΙΙωωάάννννηη  ∆∆έέττηη
Σύµφωνα µε πληροφορίες µας στην
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου υπάρχει
σοβαρός προβληµατισµός κατά
πόσον η απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου µε την οποία παραχωρή-
θηκε από το ∆ήµο στον ΑΜΕΣ Νηρέα
Νάουσας η έκταση στην περιοχή
Αγίου Ιωάννη ∆έτη είναι νόµιµη.
Μέχρι τώρα η Περιφέρεια δεν έχει
εγκρίνει την πιο πάνω απόφαση επει-
δή υπάρχουν στοιχεία τα οποία προ-
βληµατίζουν ως προς τη νοµιµότητά
της, παρά το γεγονός ότι η απόφαση
είναι οµόφωνη και στηρίζεται από το
Τοπικό Συµβούλιο της Νάουσας και
πολιτιστικούς φορείς του νησιού.

                    ΑΑββρρααμμόόπποουυλλοουυ  σσττοο  ννηησσίί  μμααςς::

 ÐÜñïõ èá ëåéôïõñãåß…”

ΟΟ  κκ..  ΑΑββρρααμμόόπποουυλλοοςς  κκααιι  σσττηη  ΝΝάάξξοο
Έτοιµο τέλος 2008 το νοσοκοµείο!
Εκτός από την Πάρο ο κ. Αβραµόπουλος επισκέφθηκε την ίδια µέρα
και την Νάξο. Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στο νησί και αφού
βρέθηκε στους χώρους του νέου νοσοκοµείου δήλωσε ότι οι εργασίες
ανέγερσης-επέκτασης του νέου νοσοκοµείου της Νάξου προχωρούν µε
γοργούς ρυθµούς και αυτό αναµένεται να έχει ολοκληρωθεί έως τον
Νοέµβριο -πολύ νωρίτερα από το χρονοδιάγραµµα- ενισχύοντας το
νησιωτικό σύµπλεγµα των Κυκλάδων µε µία σύγχρονη νοσοκοµειακή
υποδοµή 2.000 τ.µ., που έρχονται να προστεθούν στα 1.000 τ.µ. του
υφιστάµενου νοσοκοµείου.
Επίσης, ο κ. Αβραµόπουλος από την Νάξο εξήγγειλε τη δηµιουργία
Πολυδύναµου Περιφερειακού Ιατρείου στην Κόρωνο, το οποίο θα καλύ-
ψει τις ανάγκες πρωτοβάθµιας περίθαλψης όλης της ορεινής Νάξου.
Να υπενθυµίσουµε ότι έχει ήδη εξαγγελθεί και υπογραφεί η δηµιουρ-
γία Πολυδύναµου Περιφερειακού Ιατρείου στο Φιλώτι.

Σε καταγγελία - διαµαρτυρία την οποία
και δηµοσιοποίησε προέβη ο ∆ήµαρχος
Πάρου Χρήστος Βλαχογιάννης έπειτα
από έντονη διαµαρτυρία περιβαλλοντι-
κών οµάδων και κατοίκων της Σάντα
Μαρία, “για άντληση υδάτων κατ’ εξα-
κολούθηση µε αντλία, µε βασικό σκοπό
τη δηµιουργία ενός µεγάλου Parking”,
όπως αναφέρει χαρακτηριστικά.
Ο ∆ήµαρχος Πάρου επίσης επισηµαίνει:
“Όλοι γνωρίζουµε ότι η περιοχή αυτή
είναι χαρακτηρισµένη «NATURA». H
λίµνη - υδροβιότοπος, συγκεκριµένα
είναι πηγή ζωής για πολλά αποδηµητικά
πουλιά (π.χ. νερόκοτες, αγριόπαπιες,
αγριόχηνες, κ.α.).
Σταδιακά ή στάθµη της λίµνης ανεβαίνει
και αρχίζει να εκρέει στη θάλασσα.
Αποτέλεσµα αυτής της εκροής των υδά-
των είναι η δηµιουργία µικρής τάφρου.
Μαζί µε το θαλασσινό νερό έχουµε και
την είσοδο ψαριών που αποτελούν

τροφή για τα πουλιά.
Βλέπουµε στο χώρο της λίµνης, πανίδα,
βούρλα, ανοργανοποίηση, να έχει κατα-
στραφεί και στη θέση της όχθης να
υψώνεται ένα τσιµεντένιο παράνοµο
τοίχος.
Η βλάστηση στην περιοχή που αποτε-
λείται από διάφορα είδη φυτών παρακ-
µάζει και αποξηραίνεται.
Τι να έφταιξε γι’ αυτή την κατάντια;
Εµείς απαιτούµε να σταµατήσει κάθε
ενέργεια που καταστρέφει το περιβάλ-
λον της λίµνης και να αφήσουµε να
ξαναγίνει µια ζωντανή λίµνη”.
Η καταγγελία - διαµαρτυρία του
∆ηµάρχου Πάρου µε ηµεροµηνία
28/5/2008 έχει αποδέκτες την
Εισαγγελία Σύρου, την Κτηµατική
Υπηρεσία, το Αστυνοµικό Τµήµα
Πάρου, την ∆/νση Περιβάλλοντος
Νοµαρχίας Κυκλάδων και το λιµεναρ-
χείο Πάρου.

ΚΚααττααγγγγεελλίίαα  -  δδιιααμμααρρττυυρρίίαα  ∆∆ηημμάάρρχχοουυ
γγιιαα  κκαατταασσττρροοφφήή  λλίίμμννηηςς  σσττηη  ΣΣάάνντταα  ΜΜααρρίίαα

Η µακέτα
του νέου
νοσοκο-
µείου
Πάρου
που παρου-
σιάστηκε
από τον
κ. Αβραµό-
πουλο
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ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟ
Το Γρι-Γρι “Μαρία”

ΤΣΑΝΤΑΝΗΣ
ΦΡ. ΑΡΣΕΝΙΟΣ

Ôá ðÞñåò üëá êé Ýöõã
Μήνυµα µε πολλούς αποδέκτες από την οµάδα του Νηρέα: «Στηρίξτε µας.   

Ο ΑΜΕΣ Νηρέας Νάουσας
Πάρου την ποδοσφαιρική
περίοδο 2008-09 θα
αγωνίζεται στην ∆’ Εθνική
κατηγορία. Είναι η πρώτη
Παριανή οµάδα που
φθάνει σε αυτή τη µεγάλη
επιτυχία. Μια επιτυχία
που ήρθε έπειτα από
συστηµατική δουλειά
κυρίως τα τελευταία
τέσσερα χρόνια. Για να
γίνει όµως το όνειρο
πραγµατικότητα έπρεπε οι
παίκτες του Νηρέα να
ξεπεράσουν το εµπόδιο
που λεγόταν Πανθηραϊκός
στον τελικό που διεξήχθη
στη Μύκονο.
Οι παίκτες του Νίκου
Μοστράτου είχαν τεράστια
ψυχικά αποθέµατα στον
τελικό αφού κατάφεραν
και γύρισαν το παιχνίδι
δυο φορές. Τον αγώνα
παρακολούθησαν 500
φίλαθλοι από την Πάρο
και 200 από την
Σαντορίνη που γέµισαν
την κερκίδα του γηπέδου.
Οι παίκτες του ΑΜΕΣ
Νηρέα µπήκαν
αποφασισµένοι στο
παιχνίδι για να το πάρουν
και να χαρίσουν στους

φιλάθλους τους αλλά και
στην Πάρο µια ιστορική
πρόκριση.
Ο Πανθηραϊκός ήταν
αυτός που κατάφερε και
πήρε κεφάλι στο σκορ στο
55’ µε τον Χριστιανό.
Ο Νηρέας κατάφερε και
έφερε το µατς στα ίσα στο
82’ µε εκπληκτικό σουτ
του Νίνο που έστειλε την
µπάλα από το ύψος της
µεγάλης περιοχής στο
παραθυράκι του Λυγνού.
Το 90λεπτο έκλεισε µε το
σκορ στο 1-1. Οι οµάδες
οδηγήθηκαν στην
παράταση. Εκεί η εξέλιξη
ήταν συγκλονιστική και
όχι για καρδιακούς. Ο
Πανθηραϊκός πήρε εκ
νέου το προβάδισµα στο
σκορ στο 93’ µε κοντινό
πλασέ του Βαγγέλη
Λιγνού. Ο Νηρέας
παροτρυνόµενος από τους
500 περίπου φιλάθλους
του, που είχαν κερδίσει
τη µάχη της εξέδρας,
ισοφάρισε στο 112’ µε
κεφαλιά του ∆ουλγεράκη
από το ύψος του πέναλτι
έπειτα από σέντρα του
Ρούσσου. Και ενώ όλα
έδειχναν ότι ο τελικός θα

οδηγηθεί στα πέναλτι ο
αρχηγός του Νηρέα
Παναγιώτης Βάρσαµος
είχε άλλη γνώµη. Στο
117’, έπειτα από εκτέλεση
κόρνερ, µε κοντινή
κεφαλιά έστειλε για τρίτη
φορά την µπάλα στα
δίχτυα του Πανθηραϊκού
και τους φιλάθλους του
Νηρέα στον 7ο ουρανό. Οι
παίκτες του Πανθηραϊκού
αµφισβήτησαν την
εγκυρότητα του γκολ
υποστηρίζοντας ότι η
µπάλα δεν πέρασε τη
γραµµή. Ο επόπτης όµως
∆εσύπρης ήταν στη σωστή
θέση και ήταν
κατηγορηµατικός. Έτσι ο
διαιτητής έδειξε τη
σέντρα. Ο πρόεδρος του
Πανθηραϊκού Νίκος
Καµπουράκης ενηµέρωσε
τον διαιτητή ότι παίρνει
την οµάδα του και
αποχωρεί και έτσι ο
διαιτητής διέκοψε τον
αγώνα. Η ουσία είναι πως
οι παίκτες του Νηρέα
σήκωναν λίγο αργότερα το
κύπελλο του
πρωταθλήµατος µέσα σε
ξέφρενους
πανηγυρισµούς.

Καλή η διαιτησία του
Μενδρινού και των
εποπτών Ζαράνη και
∆εσύπρη.
ΑΜΕΣ Νηρέας Νάουσας:
Τσουνάκης, Γέραλης (68’
Ρούσσος), Παπαδόπουλος
(82’ Κρίστο Νίνο),
∆εληµπαλταδάκης,
Μπαρµπαρήγος,
Κραβαρίτης, Βάρσαµος,
Τόδρης, ∆ουλγεράκης,
Λουκής, Κρητικός.
Α.Ο. Πανθηραϊκός:
Λυγνός Ελ., Μενδρινός,
∆ακουτρός, Λυγνός Χρ.,
Λειβαδάρος (34’
Κολιούσης), Τζουραµάνης,
Ζώτος, Τσιµέλας, ∆αµίγος,
Χριστιανός (80’ Λυγνός
Ε.), Μαρίνι (61’ Σορώτος).
Ανάµεσα στους φιλάθλους
στην εξέδρα διακρίναµε
τον ∆ήµαρχο Πάρου
Χρήστο Βλαχογιάννη, την
Έπαρχο Πάρου -
Αντιπάρου Γρηγορία

Πρωτολάτη, τον
Λιµενάρχη Πάρου και

πρόεδρο του Α.Ο. Πάρου
Ηλία Κουντροµιχάλη,

Απάντηση στον Πανθηραϊκό:
«Είναι δύσκολο να χάνεις…»
Απάντησε τελικά ο ΑΜΕΣ Νηρέας Νάουσας στον Πανθηραϊκό την οµάδα που αντιµε-
τώπισε και κέρδισε στον τελικό.
Η διοίκηση της οµάδας, αρχικά, δεν ήθελε να απαντήσει στον Πανθηραϊκό αλλά προ-
κλήθηκε από την ανακοίνωση που εξέδωσε η οµάδα της Σαντορίνης.
Ο ΑΜΕΣ Νηρέας Νάουσας λοιπόν στην απάντησή του την οποία έκανε γνωστή µε δελ-
τίο τύπου στις 23 Μαΐου κάνει γνωστά τα εξής:
«Είναι δύσκολο να χάνεις ένα τελικό Πρωταθλήµατος στο τέλος της παράτασης και γι΄
αυτό κατανοούµε τη στεναχώρια και την απογοήτευση των ανθρώπων του Α.Ο.  ΠΑΝΘΗ-
ΡΑΪΚΟΥ.
Αλλά µέχρι εκεί. Η οµάδα της Σαντορίνης µε τις ανακοινώσεις της προσβάλλει τον ΑΜΕΣ
ΝΗΡΕΑ και τους ανθρώπους του.
Γ’ αυτό το λόγο οφείλουµε να επισηµάνουµε τα εξής:
Στα πενήντα χρόνια της ιστορίας µας ποτέ δεν είχαµε και δεν θελήσαµε να έχουµε την
αθέµιτη εύνοια κανενός. Οι αντίθετοι ισχυρισµοί είναι γελοιότητες.
Ο προπονητής της οµάδος µας κ. Νίκος Μοστράτος είναι ένας άνθρωπος του Νηρέα
που 22 χρόνια προσφέρει στο Κυκλαδίτικο ποδόσφαιρο χωρίς να δώσει ποτέ ούτε αφορµή
για παράπονο. Καθ’ όλη την διάρκεια του αγώνα οι φίλαθλοι της αντιπάλου οµάδος τον
έβριζαν συνεχώς και το µόνο που έκανε ήταν να πανηγυρίζει τα γκολ της οµάδος µας.
Όσα του καταλογίζονται είναι απλά ψέµατα.
Η συµπεριφορά των φιλάθλων µας στον τελικό της Μυκόνου ήταν καλή παρ’ ότι προ-
κλήθηκαν επανειλληµένα από τους οπαδούς, τους ποδοσφαιριστές και κυρίως από κάποι-
ους παράγοντες του Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΥ.
∆εν έχουµε και δεν θέλουµε να καλλιεργηθεί κανενός είδους αντιπαλότητα µε την
οµάδα του Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΥ.

ΜΕ ΤΙΜΗ ΤΟ ∆.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ».
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ãåò ãéá ôçí Ä’ ÅèíéêÞ!
  Η ∆’ Εθνική είναι ένα στοίχηµα και µια ευκαιρία» 

∆ηµοτικούς και
Νοµαρχιακούς
Συµβούλους.
Η Νάουσα Πάρου
υποδέχθηκε τους
πρωταθλητές µε
σαµπάνιες, λουλούδια και
βεγγαλικά… 

Η απονοµή
Με το κύπελλο ανά χείρας
είναι από την Κυριακή 25
Μαΐου ο πρωταθλητής
Κυκλάδων ΑΜΕΣ Νηρέας
Νάουσας Πάρου. Στη
φιέστα που στήθηκε στο
γήπεδο της Παροικιάς,
µια εβδοµάδα µετά τον
συγκλονιστικό τελικό της
Μυκόνου, παίκτες,
παράγοντες και φίλαθλοι
της οµάδας το…
γλέντησαν µε την ψυχή
τους. Μάλιστα όταν ο
πρόεδρος της ΕΠΣ
Κυκλάδων κ. Σιγάλας
έδινε το κύπελλο του

πρωταθλητή και τα
µετάλλια στους παίκτες
του Νηρέα αυτοί έκαναν
σαν µικρά παιδιά.
Είναι γεγονός ότι η οµάδα
της Νάουσας έπειτα από
50 χρόνια µετά την
ίδρυσή της και συνεχή
παρουσία στα
ποδοσφαιρικά γήπεδα των
Κυκλάδων ζει τη
µεγαλύτερη στιγµή της
ιστορίας της. Και όχι µόνο
αυτό. Για πρώτη φορά µια
Παριανή οµάδα
συµµετέχει σε
πρωτάθληµα της ∆’
Εθνικής κατηγορίας.
Στον Νηρέα υποστηρίζουν
ότι αυτή η επιτυχία είναι
ολόκληρης της Πάρου,
όλων των ανθρώπων που
ασχολούνται µε τον
αθλητισµό στο νησί.
Στο µίνι απολογισµό που
έκαναν οι άνθρωποι του
Νηρέα τονίζουν ότι η

χρονιά κλείνει µε τον πιο
όµορφο τρόπο γεµάτη
επιτυχίες. Με τη νίκη
στον τελικό του
πρωταθλήµατος, µε τη
συµµετοχή στον τελικό
του κυπέλλου και µε την
ανάδειξη του
ποδοσφαιριστή του Νηρέα
∆ουλγεράκη σε πρώτο
σκόρερ του
πρωταθλήµατος.
Στην οµάδα της Νάουσας
πιστεύουν ότι τα
παραπάνω δεδοµένα της
δίνουν τον τίτλο της
καλύτερης οµάδας. «Αυτό
είναι το αποτέλεσµα µιας

προσπάθειας που
ξεκίνησε εδώ και µια
τετραετία και η αρχή για
αυτό που θα
ακολουθήσει», λένε στη
Νάουσα.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
του Νηρέα δεν παρέλειψε
να ευχαριστήσει όλους
όσοι συνέβαλαν σε αυτή
την επιτυχία:
«Αυτή είναι η ώρα των
ευχαριστιών και εµείς
πρώτα απ’ όλους
ευχαριστούµε τα παιδιά
του Νηρέα, τους
ποδοσφαιριστές και τους
προπονητές µας για τη
χαρά που έδωσαν σ’
όλους τους Ναουσαίους
και σ’ όλους τους
Παριανούς. ευχαριστούµε
τον κόσµο της Πάρου που
µας στήριξε µε έναν
υπέροχο τρόπο στον
τελικό της Μυκόνου, τον
κόσµο που γλέντησε και
πανηγύρισε µαζί µας.
Όλους τους Παριανούς
και µη που µας στείλαν
τις ευχές, µηνύµατα
συµπαράστασης πριν και
µετά τον τελικό. Τους
χορηγούς µας που όλη τη
χρονιά στάθηκαν δίπλα
µας. Τις εφηµερίδες του
τόπου µας, των Κυκλάδων
και ελπίζουµε να έχουµε
τη στήριξή τους και στη
συνέχεια.
Ευχαριστούµε το ∆ήµο
Πάρου για τη βοήθεια
που πρόσφερε όλη τη

χρονιά, την Έπαρχο και
∆ήµαρχο Πάρου την
αντιδήµαρχο Πάρου κ.
Κάγκανη και τον
νοµαρχιακό σύµβουλο κ.
Κάγκανη, τον πρόεδρο
του Α.Ο. Πάρου, τα µέλη
του ∆.Σ. του Αστέρα
Μαρµάρων για την
παρουσία και τη
συµπαράσταση στον
τελικό. Ευχαριστούµε
όλους όσοι µας βοήθησαν
και θα µας βοηθήσουν».
Τέλος η διοίκηση του
ΑΜΕΣ Νηρέα Νάουσας
βάζει τους επόµενους
στόχους και ζητάει από
τους φορείς των
Κυκλάδων -και όχι µόνο-
την υποστήριξή τους:
«Η ∆’ Εθνική είναι ένα
στοίχηµα και µια
ευκαιρία. Ξέρουµε ποιες
είναι οι απαιτήσεις και
ποιες οι δυνατότητές µας.

Μόνο αν η προσπάθεια
του Νηρέα γίνει
προσπάθεια της Πάρου
µπορεί να έχει κάποια
τύχη. Ζητούµε από το
∆ήµο Πάρου, από το
Επαρχείο Πάρου -
Αντιπάρου, τη Νοµαρχία
και τους πολιτικούς των
Κυκλάδων να
υποστηρίξουν το µοναδικό
εκπρόσωπο των Κυκλάδων
στη ∆’ Εθνική.
Ζητούµε από τους
επιχειρηµατίες του νησιού
να προβληθούν και να
προβάλλουν το νησί µας
µέσα από την επιτυχία
αυτή του ποδοσφαίρου
µας. Οφέλη θα υπάρχουν
για όλους. Ο ΑΜΕΣ
Νηρέας Νάουσας έγραψε
ιστορία.
Η πρώτη Παριανή οµάδα
στη ∆’ Εθνική. Μακάρι ν’
ακολουθήσουν κι άλλες».

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

δυνατόν. 
Με εκτίµηση
M.E.A.Σ. Αστέρας
Μαρµάρων

ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟ
Αισθανόµαστε την ανάγκη
να εκφράσουµε από
καρδίας τα θερµά µας
συγχαρητήρια στους
αθλητές, στη διοίκηση και
στον προπονητή του
Α.Μ.Ε.Σ. «ΝΗΡΕΑΣ», για
την µεγάλη επιτυχία της
διάκρισης και ανόδου της
οµάδας, στην κατηγορία
∆΄ Εθνικής.
Γνωρίζουµε πολύ καλά
πως η σηµαντική αυτή
κατάκτηση µπορεί να
επιτευχθεί µόνο µέσα από
προσωπικό µόχθο,
αφοσίωση πολλές θυσίες

και επίπονες προσπάθειες
όλων όσων συµµετέχουν
και ιδιαίτερα των νεαρών
αθλητών που έκαναν το
νησί µας περήφανο µε την
νίκη τους.
Ευχόµαστε κάθε επιτυχία
στην οµάδα του «Νηρέα»
και ελπίζουµε τα παιδιά
αυτά, να γίνουν
παράδειγµα για όλους
τους αθλητές του νησιού
µας, καθώς αποδεικνύουν
πως θέτοντας στόχους και
εργαζόµενοι µε θέρµη για
την εκπλήρωσή τους, η
επιτυχία έρχεται πάντα ως
φυσική ανταµοιβή.
Για τον Α.Μ.Ε.Σ.
«Μαρπησσαϊκό»
Ο Πρόεδρος
Άγουρος Άγγελος
Ο Γραµµατέας
Καλπάκογλου Ιωσήφ

Θερμά  συγχαρητήρια  αππό...

ΠΑΡΟΣ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ τηλ.: 22840 24254, fax: 22840 24977

ΝΑΟΥΣΑ περιφερειακός Νάουσας - Μάρπησσας

τηλ.: 22840 28557, fax: 22840 24977

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ τηλ.: 22840 61196
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∆ηµοσιεύουµε τρία έγγρα-
φα από τα οποία διαπιστώ-
νεται διάσταση απόψεων
µεταξύ του προϊσταµένου
της ∆/θµιας εκπαίδευσης
του 5ου Γραφείου Πάρου
Αντιπάρου κ. Βαρριά
Αριστείδη, του Συλλόγου
Γονέων και Κηδεµόνων του
Γυµνασίου Νάουσας και
του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων
Γυµνασίου Παροικιάς. Αιτία της ανταλ-
λαγής των εγγράφων ήταν η συγκέντρω-
ση της Συντονιστικής Επιτροπής των
Συλλόγων Γονέων και Κηδεµόνων όλων
των σχολείων της Πάρου, από την οποία
προέκυψε ότι τα κτηριακά προβλήµατα
που αντιµετωπίζουν τα σχολεία της
Πάρου είναι και πολλά και σοβαρά.
Το θέµα φαίνεται να κλείνει µε την
τελευταία έγγραφη απάντηση, τέταρτο
έγγραφο που δηµοσιεύουµε, προς τους
Συλλόγους Γονέων και Κηδεµόνων που
δηµοσιοποίησε ο κ. Βαρριάς στις 21
Μαΐου.
Αναλυτικά το περιεχόµενο του
πρώτο εγγράφου του κ. Βαρριά µε
ηµεροµηνία 21 Απριλίου 2008 έχει
ως εξής:
«Προς: κ. Πρόεδρο και τα µέλη του
∆.Σ. των Συλλόγων Γονέων και
Κηδεµόνων
1. Γυµνασίου Πάρου
2. Λυκείου Πάρου
3. Γυµνασίου Νάουσας
4. Λυκείου Νάουσας
5. Γυµνασίου Αρχιλόχου
6. Γυµνασίου Αντιπάρου
Κύριε Πρόεδρε
Την Παρασκευή 11 Απριλίου έφτασε
στο Γραφείο µας πρόσκληση για εκδή-
λωση των Συλλόγων Γονέων και
Κηδεµόνων την Κυριακή 18 Απριλίου
µε θέµα «Σχολικά κτήρια και ανάγκες
τους». Η πρόσκληση έγινε από επιτρο-
πή που αυτοπροσδιορίζεται ως «η
συντονιστική επιτροπή Συλλόγων
Γονέων και Κηδεµόνων» των σχολείων
της Πάρου.
Σας παρακαλώ πολύ να µας ενηµερώ-
σετε εάν η συγκεκριµένη επιτροπή προ-
έκυψε από τις από το νόµο προβλεπό-
µενες διαδικασίες ή αν πρόκειται για
µια πρωτοβουλία κάποιων γονέων που
αυθαίρετα σφετερίζονται τον τίτλο της
«συντονιστικής επιτροπής».
Σας υπενθυµίζουµε ότι προϊόν της
µέχρι τώρα αδυναµίας συντονισµού των
συλλόγων Γονέων είναι το γεγονός ότι οι
γονείς δεν εκπροσωπούνται στις
Επιτροπές Παιδείας του ∆ήµου και του
Επαρχείου. Η παραπάνω όµως αδυνα-
µία δεν θεραπεύεται µε αυθαίρετες
ενέργειες. Σας κοινοποιούµε τη σχετική
νοµοθεσία και παρακαλούµε να µας
ενηµερώσετε.
Ευχόµαστε σε σας και τα µέλη του
Συλλόγου σας Καλό Πάσχα.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
5ου ΓΡΑΦΕΙΟΥ ∆.Ε. ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ

ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΒΑΡΡΙΑΣ»

Η απάντηση του Συλλόγου Γονέων
και Κηδεµόνων του Γυµνασίου
Νάουσας στις 12 Μαΐου έχει ως
εξής:
«Προς: κ. Προϊστάµενο
5ου Γραφείου ∆.Ε. Κυκλάδων
Κοιν.: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
(∆/νση Εκπαίδευσης)
Εφηµερίδες Πάρου,
Ραδιοφωνικούς σταθµούς
Κύριε προϊστάµενε,
Με έκπληξη και δυσφορία λάβαµε το
υπ’ αριθµό 1337/21-04-2008 υπηρε-
σιακό έγγραφό σας, µε το οποίο ούτε
λίγο ούτε πολύ καυτηριάζετε τη συµµε-
τοχή ηµών και των υπολοίπων συλλό-
γων γονέων των σχολείων του νησιού σε
εκδήλωση που συνδιοργανώσαµε, που
είχε σαν αντικείµενο τα σχολικά κτήρια
και τις ανάγκες τους. στην εκδήλωση
αυτή, στην οποία προσκληθήκατε,

εκτός από εµάς παρέστησαν ο
∆ήµαρχος, η Έπαρχος και άλλοι
εκπρόσωποι φορέων.
Κατά την άποψή µας επρόκειτο για µια
πολύ σοβαρή εκδήλωση των συλλόγων
που κατέτεινε στην επισήµανση των
προβληµάτων των σχολείων και τη δρο-
µολόγηση λύσεων.
Θα περιµέναµε από την υπηρεσία σας,
συµµετοχή και ευαισθητοποίηση για τα
σοβαρά προβλήµατα που υπάρχουν
αναµφίβολα και επισηµάνθηκαν.
Αντ’ αυτού εσείς µε έγγραφό σας ζητάτε
να µάθετε εάν η επιτροπή που είχε την
πρωτοβουλία για την εκδήλωση, είχε
συσταθεί νόµιµα ή µε βάση συγκεκρι-
µένες διαδικασίες, εν τέλει δε, µας
καταλογίζετε ότι σφετεριστήκαµε τον
τίτλο «συντονιστική επιτροπή». Σας γνω-
ρίζουµε λοιπόν ότι έχουµε κάθε δικαίω-
µα να συµµετέχουµε σε κάθε είδους
συντονιστικές επιτροπές, µε στόχους τη
βελτίωση των όρων παροχής διδακτικού
έργου και των υλικοτεχνικών υποδο-
µών, χωρίς την άδεια κανενός, το δε
γεγονός ότι ακηδεµόνευτα συντονιζόµα-
στε, αντίθετα µε τις παραδοχές της επι-
στολής σας, φανερώνει αποκλειστικά το
ενδιαφέρον µας για τα σχολεία και τα
παιδιά µας, ενώ για την εκδήλωση του
ενδιαφέροντος αυτού δεν αποκλείεται
από το Νόµο η οργάνωσή µας σε συντο-
νιστικές επιτροπές.
Περαιτέρω σας επιστρέφουµε τους απα-
ράδεκτους ισχυρισµούς «αυθαίρετοι»
και «σφετεριστές», των οποίων τη βαρύ-
τητα µπορείτε και οφείλετε ν’ αντιλη-
φθείτε και µε τις οποίες δεν τιµάτε τον
υπηρεσιακό ρόλο που σας έχει εµπι-
στευτεί η πολιτεία.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΙΦΛΗΣ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΚΟΥΤΛΑ»

Η απάντηση του Συλλόγου Γονέων
και Κηδεµόνων του Γυµνασίου
Παροικιάς στον κ. Βαρριά µε ηµερο-
µηνία 14 Μαίου έχει ως εξής:
«Προς: Τον κ. προϊστάµενο
5ου γραφείου
∆.Ε. Κυκλάδων κ. Αριστείδη Βαρριά
Κύριε Βαρριά, ευχαριστούµε για τις
ευχές σας και θερµά ανταποδίσουµε.
Στο θέµα της επιστολής που λάβαµε
και σεβόµενοι στο ακέραιο την πολύ
µεγάλη προσφορά σας στην εκπαίδευση
σας γνωρίζουµε τα εξής:
Η πρώτη µας ιδιότητα είναι αυτή των
γονέων και βάσει αυτής και µόνον
είµαστε ευαίσθητοι, αγωνιζόµαστε και
αγωνιούµε για το σήµερα και το αύριο
των παιδιών µας. Προσπαθούµε -όσο
µπορούµε στους δύσκολους σηµερινούς
ρυθµούς της ζωής, αλλά και της γενικό-
τερης µη συµµετοχής και αδιαφορίας
που υπάρχει- να είµαστε κοντά σε κάθε
κίνηση που εκδηλώνεται από όπου κι
αν προέρχεται και αφορά στα παιδιά
µας.
Στο κάλεσµα λοιπόν του συλλόγου
γονέων του 2ου δηµοτικού Σχολείου
Παροικίας µε θέµα «Σχολικά κτήρια
και οι ανάγκες τους» δεν ζητήσαµε
πιστοποιητικά νοµιµότητας, αλλά θεω-
ρήσαµε ότι είναι ευκαιρία ότι θα βρί-
σκονται στον ίδιο χώρο νέοι, γονείς,
εκπαιδευτικοί, προϊστάµενοι εκπαίδευ-
σης, η Έπαρχος, ο ∆ήµαρχος και οι
τοπικοί παράγοντες και θα συζητούν,
θα προβληµατίζονται και θα αναδεικνύ-
ουν το πρόβληµα των σχολικών κτηρίων
στην Πάρο. Θεωρούµε ότι η συνάντηση

που έγινε στην αίθουσα του Αρχίλοχου
και αν ακόµη δεν έγινε µε τους προ-
βλεπόµενους τύπους, έστω κι αν ακού-
στηκαν κάποιες ανακρίβειες, κατόρθω-
σε να καταγράψει το πρόβληµα για µια
ακόµη φορά και να γίνει γνωστό µέσω
του τοπικού τύπου. Μήπως, αν αντί της
άτυπης συντονιστικής επιτροπής ήταν
οι εκπρόσωποι της νόµιµης ένωσης
γονέων, θα ήταν άλλα πρόσωπα, θα
ακούγονταν άλλα πράγµατα, θα παρευ-
ρίσκονταν άλλοι ακροατές και οµιλητές;
Γνωρίζουµε ότι υπάρχει χρόνια αδυνα-
µία συντονισµού των συλλόγων γονέων.
Όπως γνωρίζετε και εσείς αν ακολου-
θούνταν κατά γράµµα οι παράγραφοι
του νόµου που µας υπενθυµίσατε, τότε
αµφιβάλουµε αν θα υπήρχαν οι σηµε-
ρινοί σύλλογοι γονέων».

Ο κ. Αριστείδης Βαρριάς δείχνει να
κλείνει τον κύκλο ανταλλαγής επι-
στολών µε το παρακάτω έγγραφο
που δηµοσιοποίησε στις 21 Μαίου
και στο οποίο αναφέρονται τα εξής:
«Αγαπητά µου στελέχη των Συλλόγων
Γονέων,
Από αρκετούς Συλλόγους Γονέων και
Κηδεµόνων των Σχολείων της αρµοδιό-
τητας του 5ου Γραφείου ∆.Ε. έλαβα
απαντητικές επιστολές στο ερώτηµα
που µε το 1337/21-04-2008 έγγραφό
µας διατύπωσα.
Στις απαντήσεις σας διέκρινα την
πικρία για τον τρόπο µε τον οποίο δια-
τυπώθηκε το ερώτηµά µου. Σε κάποιες
απαντήσεις αυτή η πικρία εκφράστηκε
µε οργή και επιθετικότητα, ενώ σε
άλλες µέσα από τον γόνιµο προβληµα-
τισµό και την έκφραση της αγωνίας και
του ενδιαφέροντος των Συλλόγων
Γονέων για την εκπαίδευση των παιδιών
µας.
Την αγωνία αυτή εκφράζει µε ρεαλιστι-
κό τρόπο η απαντητική επιστολή του
Συλλόγου Γονέων του Γυµνασίου
Πάρου, η οποία µεταξύ άλλων αναφέ-
ρει: «Μήπως, αν αντί της άτυπης συντο-
νιστικής επιτροπής ήταν οι εκπρόσωποι
της νόµιµης ένωσης γονέων, θα ήταν
άλλα πρόσωπα, θα ακούγονταν άλλα
πράγµατα, θα παρευρίσκονταν άλλοι
ακροατές και οµιλητές; Γνωρίζουµε ότι
υπάρχει χρόνια αδυναµία συντονισµού
των συλλόγων γονέων. Όπως γνωρίζετε
και εσείς, αν ακολουθούνταν κατά
γράµµα οι παράγραφοι του νόµου που
µας υπενθυµίσατε, τότε αµφιβάλλουµε
αν θα υπήρχαν οι σηµερινοί σύλλογοι
γονέων».
Είτε έτσι είτε αλλιώς, σας ευχαριστώ
πολύ για τις απαντήσεις σας. Και σας
ευχαριστώ θερµά για τις όποιες προ-
σπάθειες καταβάλλετε, και µάλιστα
στους χαλεπούς για συλλογική δράση
καιρούς µας.
Αναγνωρίζω ως καρπό αυτής της προ-
σπάθειας τη δουλειά που κάνατε για τη
συλλογή των στοιχείων για τα σχολικά
κτίρια και τις ανάγκες τους, καθώς και
την εκδήλωση παρουσίασης αυτής της
εργασίας. Ακόµη και το γεγονός ότι
παραδώσατε τα πορίσµατα της εργασίας
σας σε κοµµατικό φορέα για να τα προ-
ωθήσει στο Υπουργείο Παιδείας, το
αποδίδω σ’ αυτές τις αγαθές σας προθέ-
σεις. Βεβαίως, το ΥΠΕΠΘ απάντησε ότι
πρέπει να υποβληθούν µέσα από νόµι-
µες διαδικασίες και από τα αρµόδια
όργανα, όπως ταιριάζει σε ευνοµούµενη
δηµοκρατική πολιτεία. Επίσης, δεν έχω
πρόβληµα να αποδεχθώ ότι οφείλονται
σε απλή παράλειψη τα παρακάτω: α)

ότι δεν µε καλέσατε καν
στην εκδήλωση παρά µόνο
όταν την παραµονή εξέ-
φρασα αυτή την απορία
µου σε κάποιον της συντο-
νιστικής επιτροπής της
εκδήλωσης, και β) ότι δεν
διασταυρώσατε τα στοιχεία
σας µε τα αντίστοιχα στοι-
χεία που από την πρώτη

κιόλας εβδοµάδα της ανάληψης των
καθηκόντων µου φρόντισα να έχει η
Υπηρεσία, για τα προβλήµατα στέγασης
των σχολείων µας.
Το ερώτηµα που σας απηύθυνα δεν
είχε πρόθεση να µειώσει στο ελάχιστο
την εύλογη ικανοποίησή σας για ό,τι
κάνατε. Αντιθέτως, µέσα στην πληθώ-
ρα των «µπράβο» που δικαίως εισπρά-
ξατε, έκρινα σκόπιµο να υπάρξει ένα
ερώτηµα που δεν θα σας επιτρέψει να
επαναπαυθείτε στις «δάφνες» της εκδή-
λωσης του ενδιαφέροντός σας, αλλά
αντιθέτως θα γεννήσει (όπως γέννησε)
προβληµατισµούς και αγωνία για την
κινητοποίηση όσο το δυνατόν περισσο-
τέρων γονέων, τη συµµετοχή τους στα
θεσπισµένα όργανα (εκεί όπου δίνονται
οι µάχες) και την αποτελεσµατικότερη
δράση τους.
Αν θέλετε, το ερώτηµα αυτό ήταν και µια
έκφραση και της δικής µου πικρίας
προς τους γονείς, που µε αφήνουν
µοναχό στα Συλλογικά Όργανα, να προ-
ασπίζοµαι τα «συµφέροντα» των
Σχολείων της ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης και να διεκδικώ για λογα-
ριασµό τους. Στα όργανα αυτά ο ρόλος
των Γονέων είναι αναντικατάστατος και η
φωνή σας θα ήταν πολύ πιο ηχηρή απ’
ό,τι η δική µου, η συντονισµένη δε
δράση µας πολύ πιο αποτελεσµατική.
Σ’ αυτό το σηµείο, οφείλω µια απάντηση
στο περί «ακηδεµόνευτου συντονισµού»
που ανέφερε στην απάντησή του
κάποιος από τους Συλλόγους. Φίλοι
Γονείς, ούτε τη θέληση, αλλά ούτε και
τη δύναµη έχω να κηδεµονεύσω κανένα
Σύλλογο Γονέων και καµιά δράση σας.
Βεβαίως, την αρµοδιότητα για τη νοµι-
µότητα της σύστασης των δευτεροβάθ-
µιων οργάνων των Συλλόγων Γονέων την
έχει ο εκάστοτε προϊστάµενος.
Προσωπικά, δεν έχω και δεν θέλω να
έχω καµιά άλλη δύναµη παρά µόνο
αυτή που απορρέει από την τριαντάχρο-
νη συνεπή και ευσυνείδητη προσφορά
µου στην εκπαίδευση των παιδιών της
Πάρου και Αντιπάρου. Η πλειονότητα
των µελών των Συλλόγων σας υπήρξατε
µαθητές µου και µε πολλούς από σας,
πρώην µαθητές µου και µη, εργαστήκα-
µε πλάι-πλάι στην επίλυση προβληµά-
των και µοιραστήκαµε τον πόθο και το
µόχθο για µια καλύτερη εκπαίδευση.
Αυτό συνιστά τη µόνη µου και τη µόνη
σας δύναµη στις σχέσεις µας.
Η µνεία των νόµων έγινε αφ’ ενός για
να αποκαλύψει το εύρος των δυνατοτή-
των και τη σηµασία των Συλλόγων
Γονέων, που εµείς ακόµη δεν καταφέ-
ραµε να προσεγγίσουµε, αλλά και να
µας θυµίσει ότι η νοµοθεσία λειτουργεί
σαν ασπίδα για την αποτροπή της
«κηδεµονίας» των Συλλόγων από την
τυχόν αλλότρια προς την εκπαίδευση
σκοπιµότητα ή αναποτελεσµατικότητα.
Αγαπητά Στελέχη των Συλλόγων Γονέων
και Κηδεµόνων,
Προσβλέπω στην ενεργοποίηση όλων
των Γονέων και Κηδεµόνων, στη ενδυ-
νάµωση της φωνής σας, στην εκπροσώ-
πησή σας στα συλλογικά όργανα και
στην καλή συνεργασία µας. Αγωνίζοµαι
και θα αγωνιστώ γι’ αυτά. Είµαι πάντα
στη διάθεσή σας για την επίτευξη κατά
το καλύτερο δυνατό των κοινών µας
στόχων.

Με τιµή,
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΥ 5ου ΓΡΑΦΕΙΟΥ
∆.Ε. Ν. ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ

ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΒΑΡΡΙΑΣ»

Η... αλληλογραφία Αριστείδη Βαρριά
με τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων
...με φόντο τη δημοσιοποίση των προβλημάτων στα σχολικά κτήρια
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∆έσµευση τιµής από
την Blue Star Ferries
«Μέσα σε ένα κλίµα έντονης οικονοµικής κρίσης
από τις συνεχείς ανατιµήσεις των τιµών του
πετρελαίου, η Blue Star δεσµεύεται να µην
προβεί σε καµία απολύτως περαιτέρω αύξηση
στους ναύλους της, για ολόκληρο το διάστηµα
της καλοκαιρινής σεζόν, διατηρώντας σταθερές
τις τιµές που ισχύουν και έχουν ανακοινωθεί από
το Νοέµβριο του 2007».
Με δελτίο τύπου η Blue Star Ferries ξεκαθαρίζει
πως οι τιµές που ισχύουν σήµερα θα ισχύσουν σε
ολόκληρη την καλοκαιρινή σεζόν. Και η εταιρεία
καταλήγει εξηγώντας τους λόγους που την ώθη-
σαν σε αυτή την απόφαση:
«Με έντονο το αίσθηµα ευθύνης, η Blue Star
ανταποδίδει την προτίµηση και την εµπιστοσύνη
του επιβατικού κοινού, τόσο των κατοίκων όσο
και των επισκεπτών των νησιών, προσπαθώντας
να συµβάλει παράλληλα στην ανάπτυξη και ενί-
σχυση της τουριστικής κίνησης και οικονοµίας
των προορισµών που εξυπηρετεί».

ΚΚττήήρριιοο  ∆∆ηημμηηττρραακκόόπποουυλλοουυ

Í’ áîéïðïéçèåß...
Η αναπαλαίωση του κτηρίου
∆ηµητρακόπουλου ολοκληρώθηκε. Ένα
κτήριο διατηρητέο στο κέντρο της
Παροικιάς, έπειτα από πολλές και επι-
τυχείς προσπάθειες είναι έτοιµο πλέον
να παραδοθεί σε χρήση.
Και είναι χρήσιµο να στεγάσει υπηρε-
σίες του δήµου, που θα τονώσουν τη

φθίνουσα παραδοσιακή αγορά της
Παροικιάς. Το επιθυµούν και οι κατα-
στηµατάρχες της περιοχής, οι οποίοι
µάλιστα απορούν, γιατί δεν έχει γίνει
ακόµη η µεταστέγαση κάποιας υπηρε-
σίας από τις πολλές που διαθέτει ο
δήµος. Προς το παρόν το κτήριο παρα-
µένει κλειστό, αρχίζει να γίνεται σκου-

πιδότοπος και το βόλτο δηµόσιο ουρη-
τήριο. Για την επισκευή του ιστορικού
και διατηρητέου αυτού κτηρίου επί
∆ηµαρχίας Αργουζή εκπονήθηκε η
µελέτη και εντάχθηκε στο
Περιφερειακό Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα του Νοτίου Αιγαίου µε προ-
ϋπολογιασµό 670.174 ευρώ.

ΟΟ  ΕΕμμπποορριικκόόςς
ΣΣύύλλλλοογγοοςς  γγιιαα
ττοο  ηηλλιιέέλλααιιοο
Σε δελτίο Τύπου του
Εµπορικού Συλλόγου
Πάρου-Αντιπάρου
γίνοται γνωστά τα εξής:
“Ο Εµπορικός
Σύλλογος Πάρου-
Αντιπάρου ενηµερώνει
τα µέλη του για την
εφαρµογή της
Αγορανοµικής
∆ιάταξης αριθµ.
6/2008 του
Υπουργείου Ανάπτυξης
που αφορά τις τιµές
βρωσίµων ελαίων κ.λπ.
Επίσης ζητάει απ’
όλους τους εµπόρους
που διακινούν ηλιέ-
λαιο ή προϊόντα που
περιέχουν ηλιέλαιο
πλέον του 10%, όπως
αναλυτικά αναφέρεται
στη σχετική ανακοίνω-
ση του ΕΦΕΤ, να ενη-
µερώσουν άµεσα για
τις ποσότητες που
έχουν αποσυρθεί από
τα ράφια τους.
Ο Εµπορικός
Σύλλογος Πάρου-
Αντιπάρου επιδεικνύο-
ντας για ακόµη µια
φορά την κοινωνική
ευαισθησία που τον
διακρίνει, παρότι δε
φέρει καµία ευθύνη
για τη δηµιουργία του
προβλήµατος, συµµε-
τέχει και µε ιδιαίτερο
µάλιστα κόστος, στην
προσπάθεια εξασφάλι-
σης συνθηκών υγιεινής
και ασφάλειας των
τροφίµων που προσφέ-
ρει στο καταναλωτικό
κοινό, µε το οποίο
καθηµερινά συνεργά-
ζεται.

Με ιδιαίτερη τιµή
Για το ∆.Σ.
Ο Πρόεδρος

Αλιπράντης Α.
Ο Γ.Γραµµατέας

Τριαντάφυλλος Α.”

Το Επαρχείο Πάρου - Αντιπάρου
σε δελτίο τύπου που εξέδωσε στις
27/5/2008 σχετικά µε την
επιµόλυνση ηλιελαίου µε
ορυκτέλαιο και για την προστασία
της ∆ηµόσιας Υγείας των
καταναλωτών κάνει γνωστά τα εξής:
“Το Επαρχείο Πάρου έχοντας
υπόψη το από 21/05/08 έγγραφο
του ΕΦΕΤ σχετικά µε την
επιµόλυνση ηλιελαίου µε
ορυκτέλαιο και για την προστασία
της ∆ηµόσιας Υγείας των
καταναλωτών, συγκρότησε άµεσα
µε την υπ’ αρ. 1490/22-05-08
Απόφαση Επάρχου µικτό κλιµάκιο
ελέγχου από τις συναρµόδιες
Υπηρεσίες του Επαρχείου Πάρου
(Τµήµατα Προστασίας Καταναλωτή
και Αγροτικής Ανάπτυξης) και
διενεργεί ελέγχους από 22/05/08
στα καταστήµατα µαζικής

εστίασης, SUPER MARKET και
αποθήκες τροφίµων, ως προς τον
έλεγχο της εποπτείας απόσυρσης
όλων των ηλιελαίων που διατίθενται
στην κατανάλωση ούτως ώστε να
επιστραφούν στους προµηθευτές
τους.
Επισηµαίνεται ότι:
1. Αποσύρεται άµεσα από την
αγορά, µε ευθύνη των
επιχειρήσεων, το σύνολο του
ραφιναρισµένου ή ακατέργαστου
ηλιελαίου ανεξάρτητα από τη χώρα
προέλευσης ή το βαθµό
επιµόλυνσης.
2. Η επανατοποθέτηση στην
κατανάλωση θα γίνεται µετά από
αξιολόγηση από τον ΕΦΕΤ των
στοιχείων που θα υποβάλλονται
από τις επιχειρήσεις και θα
αποδεικνύουν ότι δεν υφίστανται
επιµόλυνση µε ορυκτέλαιο.

∆ιευκρινίζεται ότι το εργαστηριακό
αποτέλεσµα αποτελεί αποδεικτικό
στοιχείο. Μέχρι και σήµερα έχουν
ελεγχθεί 110 επιχειρήσεις και
έχουν ενηµερωθεί εγγράφως, όλοι
οι προµηθευτές Πάρου –
Αντιπάρου για την αποστολή των
καταστάσεων µε ποσότητες
ηλιελαίου που επέστρεψαν στους
παρασκευαστές. Οι έλεγχοι
συνεχίζονται και σε περίπτωση
παράβασης θα επιβληθούν οι
αυστηρότερες προβλεπόµενες
κυρώσεις, ενηµερώνοντας
παράλληλα το καταναλωτικό κοινό
για την όποια εξέλιξη.
Για οποιαδήποτε περαιτέρω
διευκρίνιση στο Τµήµα Προστασίας
Καταναλωτή Επαρχείου Πάρου.
Τηλ. 22840 – 24750.

Η ΕΠΑΡΧΟΣ ΠΑΡΟΥ
ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΠΡΩΤΟΛΑΤΗ”

Εππαρχείο  Πάρου  -  Αντιππάρου
Συγκρότησε µικτό κλιµάκιο και ξεκίνησε ελέγχους
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Στον “Παριανό Τύπο”
µπορείτε να στέλνετε
µε fax: 2284025161
ή µε e-mail:
arparos@par.forthnet.gr
για δηµοσίευση
ανακοινώσεις, ευχαριστήρια,
µικρές αγγελίες, αναγγελίες
γάµων, επιστολές κ.λπ.

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

Πληροφορίες: Τηλ.: 2284023738,
6932905529, ∆ηµήτρης.
Πωλείται 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 πλήρης εξοπλισµός σουβλατζίδι-
κου σε τιµή ευκαιρίας. Τηλ.: 2284023825,
6938999240.

Πωλείται τζιπ Τσερόκι µοντέλο 9/2005,
εξατάχυτο, δερµάτινο σαλόνι, aircondition,
καινούργια λάστιχα, βιβλίο σέρβις.
Πληροφορίες στο τηλ.: 6944226812.
Ζητείται υπάλληλος για τουριστικό γρα-
φείο στη Παροικιά της Πάρου. Απαραίτητη
γνώση ξένης γλώσσας, χρήσης ηλεκτρονι-
κού υπολογιστή και κάτοχος διπλώµατος
αυτοκινήτου. Πληροφορίες 22840 22302,
κιν: 6944449902, Κοντού Μαριέττα.
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

Πάρος Παροικιά διαµέρισµα 100 τµ πάνω ορό-
φου µε δυο υπνοδωµάτια µπάνιο κουζίνα, βερά-
ντες, σε κεντρικό σηµείο τιµή 120.000 ευρώ
µεσιτικό Λεοντής. Τηλ. 6944-276444.
Πάρος Λεύκες µικρό παραδοσιακό σπίτι δυο
δωµατίων και µπάνιο, 45 τµ και µε κελάρι 35
τµ σε κεντρικό σηµείο. Μεσιτικό Λεοντής. Τηλ.
6944-276444
Πάρος Κάµπος έναντι Αντιπάρου σε οικόπεδο
εντός οικισµού 250 τµ παραδοσιακή οικία 80
τµ µε δυο υπνοδωµάτια, µπάνιο, αποθήκη, σκε-
παστή βεράντα και θαυµάσια θέα θάλασσα.
Μεσιτικό Λεοντής. Τηλ. 6944-276444
Πάρος Τζάνες µικρή µονοκατοικία 25 τµ µε
κουζίνα, σαλονάκι, µπάνιο και 17 τµ πατάρι ή
κρεβατοκάµαρα, µεγάλη βεράντα σε οικόπεδο
500 τµ µε θαυµάσια θέα. Μεσιτικό Λεοντής.
Τηλ. 6944-276444.
Πάρος Αγία Ειρήνη βίλλα 140 τµ , µε τρία
υπνοδωµάτια τρία µπάνια, µεγάλο σαλόνι - κου-
ζίνα, µεγάλες βεράντες.
Ακόµα 50 τµ διαµέρισµα πλήρως εξοπλισµένο
για φιλοξενούµενους, σε οικόπεδο 2000 τµ µε
µεγάλη πισίνα πολύ κοντά στη θάλασσα και
θαυµάσια θεα. Μεσιτικό Λεοντής. Τηλ. 6944-
276444.
Πάρος Παροικιά µοναδικό σπίτι µονοκατοικία
100 τµ σε οικόπεδο 500 τµ µε πηγάδι, δέντρα,
µπορεί να οικοδοµήσει ακόµα 150 τµ. Μεσιτικό
Λεοντής. Τηλ. 6944-276444.
Πάρος Καλάµι στούντιο 28 τµ νέο, πλήρως εξο-
πλισµένο, κουζίνα, µπάνιο, µεγάλες βεράντες,
θέα θάλασσα. Μεσιτικό Λεοντής. Τηλ 6944-
276444.
Πάρος Άσπρο Χωριό διαµέρισµα δυάρι, υπνο-
δωµάτιο κουζίνα, σαλονάκι, τζάκι, βεράντα,
πολύ καλή θέα µόνο 110.000 ευρω. Μεσιτικό
Λεοντής. Τηλ. 6944-276444.
Πάρος Παροικιά θαυµάσιο αγροτεµάχιο 4
στρεµµάτων, έτοιµο χαρτί δασικού και θαυµά-
σια θέα. Μεσιτικό Λεοντής. Τηλ. 6944-276444.
Πάρος Πούντα οικόπεδο 550 τµ εντός οικισµού
έτοιµο να οικοδοµήσει, πολύ κοντά στη θάλασ-
σα µόνο 50.000 ευρω. Μεσιτικό Λεοντής. Τηλ.
6944-276444.
Πάρος Παροικιά εντός πόλεως, στον τοµέα που
χτίζει άµεσα, οικόπεδο 175 τµ Σ∆ 0,8, σε καλό
σηµείο. Μεσιτικό Λεοντής. Τηλ. 6944-276444.
Πάρος Κάµπος οικόπεδο εντός οικισµού 2000
τµ µε πολύ καλή θέα, κτίζει 400 τµ, όλες οι
παροχές. Μεσιτικό Λεοντής. Τηλ. 6944-276444.
Πάρος Νάουσα Καµάρες πάνω στον λόφο αγρο-
τεµάχιο 20.000 τµ, επίπεδο µε θαυµάσια θέα
και Παροικιά και Νάουσα, οικοδοµήσιµο και µε
δρόµο. Μεσιτικό Λεοντής τηλ. 6944-276444.

Πέρασαν
40 µέρες
Πέρασαν 40 µέρες από
τότε που έφυγε ο γιατρός
Ευθύµιος Κεµπάµπης.
Στον Ι.Ν. της
Εκατονταπυλιανής, στις 18
Μαΐου τελέσθηκε από τη
οικογένειά του 40ήµερο
µνηµόσυνο, το οποίο
παρακολούθησε πλήθος
κόσµου από όλο το νησί.
Τον Ευθύµιο Κεµπάµπη η
παριανή κοινωνία θα τον
θυµάται πάντοτε για τη
µεγάλη του προσφορά ως
γιατρού και γενικότερα για
το ενδιαφέρον που έδειξε
για την Πάρο, την οποία
αγάπησε περισσότερο κι
από την ιδιαίτερη πατρίδα
του.

Ευχαριστήριο
Την ευγνωµοσύνη µας
εκφράζουµε στον κόσµο,
που συνόδευσε τον αξέχα-
στο σύζυγο και πατέρα µας
στην τελευταία του κατοι-

κία και συµπαραστάθηκε
στο βαρύτατο πένθος µας.
Τον κόσµο αυτόν, που µε
τόση αγάπη και αφοσίωση
υπηρέτησε σε όλη τη διάρ-
κεια της σταδιοδροµίας
του.

Οικογένεια
ΕΥΘΥΜΙΟΥ

ΚΕΜΠΑΜΠΗ

Μνηµόσυνο
40ήµερο µνηµόσυνο θα
τελεστεί στη µνήµη της
Ιφιγένειας Ρούσσου -
Καββαδία, κατοίκου
Αµερικής, την Κυριακή 8
Ιουνίου στον Ιερό Ναό
Αγίας τριάδας στις
Λεύκες.

Ευχαριστήριο
Στις 4 Μαΐου αποχαιρετή-
σαµε µε πολύ πόνο και
θλίψη τον  αγαπηµένο
µας Ανάργυρο, σύζυγο και
πατέρα. Έφυγε ηµέρες
αγάπης µε το ΧΡΙΣΤΟΣ
ΑΝΕΣΤΗ. Μέσα στο Μάιο
µε τα λουλούδια. Ας είναι

ελαφρύ το χώµα που τον
σκεπάζει. Θα είναι για
πάντα βαθιά µες στην
καρδιά µας η γλυκιά ανά-
µνησή του.
Θα θέλαµε να ευχαριστή-
σουµε για τη µεγάλη συµ-
µετοχή του κόσµου που
τον αγαπούσε και µας
συµπαραστάθηκε  στις
δύσκολες αυτές ώρες του
αποχαιρετισµού στο
µακρινό του ταξίδι. 
Με πολύ πόνο και οδύνη

Η σύζυγος Αντωνία,
ο υιός Γιάννης και

τα αδέλφια του.

Έφυγε ο
Θοδωρής
Καπαρός
Απεβίωσε σε ηλικία 52
χρόνων στην Αθήνα και
κηδεύτηκε στη γενέτειρά
του, στα Μάρµαρα της
Πάρου, στις 24 Μαΐου

2008, ο Θοδωρής
Καπαρός. Ευγενικός,
ήρεµος, έντιµος, εξαίρετος
τραπεζικός υπάλληλος,
ενεργός στην κοινωνική
και πολιτική ζωή του
τόπου µας ο Θοδωρής
µας λύπησε πολύ µε την
πρόωρη αναχώρησή του.
Υπήρξε από τα πλέον υγιή
µέλη της κοινωνίας µας.
Στην οικογένειά του
εκφράζουµε τα πιο θερµά
µας συλλυπητήρια. 

Οι φίλοι του
από την Παροικιά

Έχασε τη µάχη
ο Θανάσης...
Από το Σάββατο 24 Μαίου
δεν είναι κοντά µας ο ο
Θανάσης Μηλιαράκης. Από
τα τέλη Οκτωβρίου πάλευε
µε την επάρατο νόσο. Ο
Θανάσης είχε σπουδάσει
κινηµατογραφία στην περί-
φηµη σχολή «Σταυράκου»
και είχε εργαστεί σαν εικο-
νολήπτης σε πολλές ταινίες
και ντοκιµαντέρ καθώς και
σε τηλεοπτικούς σταθµούς
(MEGA-ΕΡΤ κ.λπ.).

ΚΚοοιιννωωννιικκάά

H Τοπική Επιτροπή
Περιβάλλοντος και Πολιτισµού
και ο Ν.Ο. Αντιπάρου- ΜΕΑΣ
Ωλίαρος, µε τη βοήθεια του
Λιµενικού και εθελοντών, οργά-
νωσε το Σάββατο 24/5/08
εκστρατεία καθαρισµού του
βυθού στο λιµάνι του νησιού.
Σκοπός της ενέργειάς µας αυτής
ήταν να συµβάλλουµε σε ένα
καθαρότερο θαλάσσιο περιβάλ-
λον, αλλά και να ευαισθητοποιή-
σουµε τους πολίτες και επισκέ-
πτες του νησιού µας σχετικά µε
τα προβλήµατα που δηµιουργού-
νται από την παρουσία των σκου-
πιδιών.
Η εκστρατεία µας αυτή ανέδειξε
το τεράστιο πρόβληµα που δηµι-
ουργεί η εγκληµατική αµέλεια
και η αδιαφορία που σταδιακά
µετατρέπει τη θάλασσα από πηγή
ζωής σε µια απέραντη χωµατερή
µε όλα τα επακόλουθα που αυτό
συνεπάγεται.

Ανασύρθηκαν πλήθος από άχρη-
στα υλικά όπως: πλαστικά και
αλουµινένια κουτιά, λάστιχα
αυτοκινήτων, δίχτυα και άλλα
µικροαντικείµενα.
Λόγω του µεγάλου όγκου των
σκουπιδιών επαναλήφθηκε ο
καθαρισµός την Τρίτη 27
Μαΐου 2008. 
H Τοπική Επιτροπή

Περιβάλλοντος και Πολιτισµού
και ο Ν.Ο. Αντιπάρου- ΜΕΑΣ
Ωλίαρος ευχαριστούν όλους όσοι
βοήθησαν και αναµένουµε και
άλλους εθελοντές σε επόµενες
προσπάθειες...

Πηγή, (κείµενο και φωτογρα-
φίες) από: http://antiparos-
blog.blogspot.com/

ÊáèÜñéóáí ôï ëéìÜíé ôçò ÁíôéðÜñïõ
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www.skopasvillage.gr
ΠΑΡΟΣ ΑΓ.ΑΡΣΕΝΙΟΣ παραδοσιακες λιθόκτιστες
κατοικιες , εκπληκτικη θεα  λιµανι, αντιπαρο, ηλιο-
βασιλεµα, δεντροφυτεµενος κήπος 1000τ.µ.,  πετρι-
νοι νεροχυτες BBQ, ξυλοφουρνος, τζάκι, κεντρικη
θερµανση, aircondition (90-156τ.µ.) µεγάλες βερά-
ντες, συναγερµός 6977335656, 6945157128.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ: α) ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΟΡΟΦΟΥ β) ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ-
ΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 200 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΙ 150 Τ.Μ. ΣΤΕ-
ΓΑΣΜΕΝΗ ΑΥΛΗ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΠΑΡΟΙ-
ΚΙΑΣ
ΠΛΗΣΙΟΝ ∆ΕΗ-ΕΦΟΡΙΑΣ 35-45 Τ.Μ. ΤΗΛ.
6877335656.

Η ∆ηµοτική
Επιχείρηση
Πολιτιστικής
Ανάπτυξης έδωσε στη
δηµοσιότητα το
πρόγραµµα των
καλοκαιρινών
πολιτιστικών
εκδηλώσεων του
∆ήµου. 
Η εφηµερίδα µας
δηµοσιεύει σήµερα το πρόγραµµα
µέχρι και το τέλος Ιουνίου καθώς και
το πρόγραµµα του Φεστιβάλ
Μουσικής Πάρου.
Σε επόµενο φύλλο µας θα δηµοσιεύ-
σουµε το πρόγραµµα για τους µήνες
Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέµβριο και
Οκτώβριο.

ΣΑΒΒΑΤΟ 31/05: Παροικία.
Εκδήλωση για τη γενοκτονία των
Ποντίων στην αίθουσα του
Πολιτιστικού Συλλόγου Πάρου
«Αρχίλοχος». Ώρα έναρξης 21:00.
(∆ιοργάνωση Π.Σ. «Αρχίλοχος»).

ΚΥΡΙΑΚΗ 01/06: Νάουσα. Έναρξη
έκθεσης έργων τέχνης του κ. Κων/νου
Κουντούρη στον χώρο τέχνης  «Άγιος
Αθανάσιος». (∆ιάρκεια έως 15/06).
ΤΕΤΑΡΤΗ 04/06: Παροικία.
Παραµονή της Αναλήψεως. Πανηγύρι
στον Άγιο Φωκά. Συµµετέχει το
Μουσικοχορευτικό Συγκρότηµα
∆ήµου Πάρου. (∆ιοργάνωση
Εµπορικός Σύλ. Πάρου - Αντιπάρου).
ΠΕΜΠΤΗ 05/06: α) Παροικία.
Παγκόσµια ήµερα περιβάλλοντος.
Βράβευση των µαθητών για τη συµµε-
τοχή τους στο πρόγραµµα «Η
Ανακύκλωση ξεκινά από τα σχολεία».
Παρουσίαση θεατρικής παράστασης
«Όλοι µαζί ανακυκλώνουµε τη γη».
Πλατεία Μαντώ Μαυρογένους. Ώρα
έναρξης 20:00. β) Πίσω Λιβάδι.
Πανηγύρι Αναλήψεως. Ζωντανή µου-
σική, θαλασσινοί µεζέδες, µε τη συµ-
µετοχή του Μουσικοχορευτικού
Συγκροτήµατος του ∆ήµου Πάρου.
(Συνδιοργάνωση Σύλλογος Γυναικών
Μάρπησσας - ∆/∆ Μάρπησσας). Ώρα
έναρξης 21:30.
ΣΑΒΒΑΤΟ 07/06: Νάουσα.
Εκδήλωση από το Μουσικοχορευτικό
Συγκρότηµα Νάουσας «Τα παιδιά παί-
ζουν µουσική, χορεύουν, τραγουδούν»
στην αίθουσα του Συλλόγου.
Συµµετέχουν: η Χορωδία της

Νάουσας, τµήµατα µουσικών, χορευ-
τικές οµάδες. Ώρα έναρξης 19:00.
(∆ιάρκεια έως 08/06).
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/06: Παροικία.
Θεατρική παράσταση από την θεατρι-
κή οµάδα του Π.Σ. «Αρχίλοχος», στην
αίθουσα του Συλλόγου. Ώρα έναρξης
21:00. (∆ιάρκεια έως 14/06).
ΣΑΒΒΑΤΟ 14/06: Παροικία. «Χορού
Παράστασις». Τελική παράσταση του
Μουσικοχορευτικού Συγκροτήµατος
του ∆ήµου Πάρου. Πλατεία Μαντώ
Μαυρογένους. Ώρα έναρξης 21:00.
ΚΥΡΙΑΚΗ 15/06: α) Λεύκες. 1)
Παραµονή Αγίας Τριάδος. Μέγας
Αρχιερατικός Εσπερινός. Ώρα έναρξης
19:30. 2) Εκδήλωση µε παραδοσια-
κούς χορούς και ζωντανή µουσική
από τον Χορευτικό Όµιλο Νάουσας.
Ώρα έναρξης 21:30. β) Νάουσα.
Παραδοσιακοί χοροί και τραγούδια
από το Μουσικοχορευτικό

Συγκρότηµα Νάουσας. Προαύλιο
«Παναγίας». Ώρα έναρξης 21:00. γ)
Παροικία. Έναρξη έκθεσης ζωγραφι-
κής της κ. Μπριγγίττε Καραβία στο Α’
∆ηµοτικό Σχολείο. Ώρα έναρξης
21:00. (∆ιάρκεια έως 01/07).
∆ΕΥΤΕΡΑ 16/06: α) Λεύκες.
Πανηγύρι Αγίου Πνεύµατος.
Εκδήλωση µε παραδοσιακούς χορούς
από το Μουσικοχορευτικό
Συγκρότηµα Νάουσας στο Ανοικτό
Θέατρο. (∆ιοργάνωση ∆/∆ Λευκών).
Ώρα έναρξης 21:00. β) Νάουσα.
Έναρξη έκθεσης έργων τέχνης του
κ.Cladkov Vladimir στον χώρο τέχνης
«Άγιος Αθανάσιος». (∆ιάρκεια έως
30/06).
ΠΕΜΠΤΗ 19/06: Παροικία.
Συναυλία µε έντεχνο και λαϊκό τρα-
γούδι από Παριανούς καλλιτέχνες στο
ανοιχτό θέατρο. Ώρα έναρξης 21:00.
∆ΕΥΤΕΡΑ 23/06: α) Λεύκες.

Αναβίωση του εθίµου
του Κλήδονα. Στην
πλατεία Πηγάδας.
(∆ιοργάνωση ∆/∆
Λευκών). Ώρα έναρξης
20:00. β) Αλυκή.
Αναβίωση του εθίµου
του Κλήδονα. Κάψιµο
Μάηδων και προσφορά
ψητού χταποδιού.
Παραλία Αλυκής.

(∆ιοργάνωση ∆/∆
Αγκαιριάς). Ώρα έναρξης
21:00. γ) Νάουσα.
Αναβίωση του εθίµου του
Κλήδονα. Στην αυλή του
χώρου τέχνης «Άγιος
Αθανάσιος».
(Συνδιοργάνωση ∆/∆
Νάουσας - Σύλλογος
Γυναικών Νάουσας). Ώρα
έναρξης 21:00. δ)
Μάρπησσα. Αναβίωση του
εθίµου του Κλήδονα. Στην
πλατεία Χριστού.
(∆ιοργάνωση Σύλλογος
Γυναικών Μάρπησσας).
Ώρα έναρξης 21:00. ε)
Πρόδροµος. Αναβίωση του
εθίµου του Κλήδονα.
Χοροί ζωντανή µουσική,
κεράσµατα στην πλατεία
Αγίου Σπυρίδωνα (συν-

διοργάνωση ∆/∆ Αρχιλόχου - Π. Σ.
«Σκόπας ο Πάριος»). Ώρα έναρξης
22:00. (∆ιάρκεια έως 24/06).
ΤΡΙΤΗ 24/06: Κώστος. Μέγας
Αρχιερατικός Εσπερινός Αγίου
Αθανασίου του Παρίου.
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/06: Κώστος. Τοπική
εορτή Αγίου Αθανασίου του Παρίου.
1) Θεία Λειτουργία, λιτάνευση της
Ιερής Εικόνας µε τη συµµετοχή της
Φιλαρµονικής του ∆ήµου Πάρου. 2)
Παραδοσιακοί χοροί από το
Μουσικοχορευτικό Συγκρότηµα
Νάουσας. Ώρα έναρξης 21:00.
ΣΑΒΒΑΤΟ 28/06: α) Νάουσα.
Παράσταση από τον Χορευτικό Όµιλο
Νάουσας. Προαύλιο Ι.Ν. Κοιµήσεως
της Θεοτόκου. β) Πίσω Λιβάδι.
Μουσική βραδιά. (∆ιοργάνωση ∆/∆
Μάρπησσας). Ώρα έναρξης 21:30.
∆ΕΥΤΕΡΑ 30/06: Παροικία.
Πανηγύρι Αγίων Αναργύρων.
Νησιώτικη µουσική, παριανό κρασί,
µεζέδες. (∆ιοργάνωση σύλλογος  Φίλων
Αγ. Αναργύρων).
Ώρα έναρξης 21:00.

Καλοκαιρινές Στιγµές
Πολιτισµού

Πρόγραµµα
Μουσικού Φεστιβάλ
∆ΕΥΤΕΡΑ 28/07: Νάουσα.
Φεστιβάλ Μουσικής Πάρου. 1η
ηµέρα. Παραλία Αγίου Ιωάννη
∆έτη. Συµµετέχουν: C - REAL
21:30 - 22:30, ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΛΙΑ-
ΤΣΙΚΑΣ 22:45 - 01:00, DJ SET
(LATIN, REGGAE) 01:15 - 03:00
ΤΡΙΤΗ 29/07: Νάουσα. Φεστιβάλ
Μουσικής Πάρου. 2η ηµέρα.
Παραλία Αγίου Ιωάννη ∆έτη.
Συµµετέχουν: ΜΕΛΙΝΑ ΑΣΛΑΝΙ-
∆ΟΥ - ΡΑΛΛΙΑ ΧΡΗΣΤΙ∆ΟΥ 21:30
- 22:45, ΧΑΛΚΙΝΑ ΤΗΣ ΓΟΥΜΕ-
ΝΙΣΣΑΣ 22:45 - 23:45, ΠΑΝΤΕ-
ΛΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ 00:00 - 02:00.
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/07: Νάουσα.
Φεστιβάλ Μουσικής Πάρου. 3η
ηµέρα. Παραλία Αγίου Ιωάννη
∆έτη. Συµµετέχουν: ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ 21:30 - 00:00, DJ
SET (POP FUNKY) 00:15 - 03:30.

Κ.Τ.Ε.Λ. Πάρου Α.Ε. 
Η Κ.Τ.Ε.Λ. Πάρου Α.Ε. ζητάει να προσλάβει
οδηγούς λεωφορείων ως έκτακτο προσωπικό
ηλικίας άνω των 23 ετών για το χρονικό διά-
στηµα από 01/06/2008 έως 20/09/2008.
Τηλέφωνα επικοινωνίας 2284021133,
2284021395, 6979725660.

ΤΤοο  ππααννηηγγύύρριι
σσττοονν  ΆΆγγιιοο  ΦΦωωκκάά
Ο Εµπορικός
Σύλλογος Πάρου -
Αντιπάρου κλείνει τα
79 του χρόνια και σας
προσκαλεί στο πανη-
γύρι που θα διοργανώ-
σει στον Άγιο Φωκά,
την Τετάρτη 4 Ιουνίου
2008 (παραµονή της
Αναλήψεως). 
Πρόγραµµα:
Τετάρτη 4 Ιουνίου
2008: 
7:30 µ.µ.: Εσπερινός
9:30 µ.µ.: Χορευτικό
του ∆ήµου, Ζωντανή
Μουσική, Κέρασµα.
Πέµπτη 5 Ιουνίου
2008:
8:30 π.µ.: Θεία
Λειτουργία.

Με ιδιαίτερη τιµή
Το ∆.Σ του
Εµπορικού

Συλλόγου Πάρου -
Αντιπάρου.

ΑΑννοοιικκττάά  κκάάθθεε
μμέέρραα  τταα  γγρρααφφεείίαα
ττοουυ  ΕΕμμπποορριικκοούύ
ΣΣυυλλλλόόγγοουυ
Ο Εµπορικός
Σύλλογος Πάρου -
Αντιπάρου πληροφορεί
τα µέλη του και κάθε
ενδιαφερόµενο ότι τα
γραφεία του Συλλόγου
από τις 1/06/2008 θα
παραµένουν ανοιχτά
τις καθηµερινές από
∆ευτέρα έως
Παρασκευή από τις
11:00 έως τις 13:00.
Στην γραµµατειακή
υποστήριξη των γρα-
φείων θα βρίσκεται η
κα Ιωάννα Νίκα.
Για τυχόν πληροφο-
ρίες οι ενδιαφερόµενοι
µπορούν να επικοινω-
νούν µε το τηλέφωνο
του Εµπορικού
Συλλόγου στο
2284022262.

5ο τουρνουά µπάσκετ
µίνι αγοριών στη
µνήµη Νικολάου Στέλλα
Με µεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε από τον ΑΜΕΣ
ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟ το τουρνουά Μίνι αγοριών στη
Μάρπησσα το Σαββατοκύριακο  24-25/05/08 στη
µνήµη του ήρωα Νικόλαο Στέλλα, µε τη συµµετοχή της
Σύρου, της Τήνου, της Μυκόνου και του ΑΜΕΣ
Μαρπησσαϊκό. Το Σάββατο η οµάδα της Σύρου επι-
κράτησε µε σκορ 49-42 επί της Τήνου. Αµέσως µετά η
οµάδα της Μυκόνου κέρδισε τον Μαρπησσαϊκό µε
σκορ 35-26. Τα δυο παιχνίδια παρακολούθησαν ο
Νοµάρχης Κυκλάδων ∆. Μπαϊλας και η Έπαρχος
Πάρου Γ. Πρωτολάτη καθώς και πλήθος κόσµου.
Παρόν και τις δυο µέρες ήταν και ο Πρόεδρος της
Ε.Σ.Κ.Κ. Κύριος Σ. Ψαρρός.
Τη Κυριακή η Μύκονος κέρδισε την Τήνο µε σκορ 40-
39 και η Σύρος επικράτησε επί του Μαρπησσαϊκού µε
σκορ 47-34.
Η διοργάνωση που έγινε µε αγόρια  που πηγαίνουν στο
∆ηµοτικό Σχολείο (1996) ήταν στα πλαίσια του αναπτυ-
ξιακού προγράµµατος της Ε.Ο.Κ.& της Ε.Σ.Κ.Κ. για
την ανεύρεση ταλέντων και την προώθηση τους στις
µικτές οµάδες  της Ένωσης και στη συνέχεια στα κλι-
µάκια  των Εθνικών Οµάδων.
Τα θερµά τους ευχαριστήρια εξέφρασαν προς το
Σύλλογο της Πάρου οι αρχηγοί των αποστολών Σύρου,
Τήνου και Μυκόνου για την άψογη φιλοξενία και διορ-
γάνωση του τουρνουά.
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Τουρνουά τένις
Στο γήπεδο τένις της Αλυκής
Πάρου πραγµατοποιήθηκε πριν
από λίγες µέρες τουρνουά τένις
γυναικών µε τη συµµετοχή 11
τενιστριών. Τους 20 αγώνες
που διεξήχθησαν τους παρακο-
λούθησε αρκετοί φίλαθλοι.
Νικήτρια του τουρνουά ήταν η
Kiah Bootz που επικράτησε της
Jenny Shukram µε 2-0 (6-3, 7-
6). Στον πρώτο ηµιτελικό η
Kiah Bootz είχε επικρατήσει
της Φρ. Αλιπράντη µε 2-1 (5-7,
7-5, 7-5) και στον δεύτερο η
Jenny Shukram της Μερόπης
Παρούση  µε 2-0 (6-3, 6-3).
Το Σάββατο 19 Απριλίου διορ-
γανώθηκε και παιδικό τουρ-
νουά τένις. Το τουρνουά ήταν
ιδιωτικό και διοργανώθηκε από
την κ. Ξανθίππη Μαύρη και τον
προπονητή ShaShank Desai. Οι
µικροί τενίστες προσέφεραν
στους φιλάθλους, που τους
παρακολούθησαν, συναρπαστι-
κούς αγώνες και πολλές ευχά-
ριστες στιγµές.

Αναµνηστική φωτογραφία από
το παιδικό τουρνουά τένις που
διοργανώθηκε στην Πάρο

Για µια ακόµα χρονιά τελέσθηκε
στη Μάρπησσα της Πάρου, την
περαµένη Κυριακή, το ετήσιο
µνηµόσυνο στη µνήµη του αγωνι-
στή της Γερµανικής κατοχής
Νικόλα Στέλλα.
Στην επιγραφή που υπάρχει στην
προτοµή του αγωνιστή και µάρτυ-
ρα της αντίστασης, που εκτέλεσαν
οι Γερµανοί στις 20 Μαΐου του
1945, αναφέρονται τα εξής:
«Νικόλαος Στέλλας. Ήρως και

µάρτυς της εθνικής αντιστάσεως
απαγχονίστηκε από τους κατακτη-
τές ένα γλυκό πρωϊνό του Μάη
στα 18 του χρόνια». Το παρόν
έδωσαν οι τρεις βουλευτές του
νοµού Κυκλάδων, Άρια Μανούσου
- Μπινοπούλου, Γιάννης
Βρούτσης και Παναγιώτης Ρήγας,
ο Νοµάρχης Κυκλάδων ∆ηµήτρης
Μπάϊλας, ο ∆ήµαρχος και η
Έπαρχος Πάρου, Χρήστος
Βλαχογιάννης και Γρηγορία

Πρωτολάτη, ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι,
εκπρόσωποι κοµµάτων και πολύς
κόσµος.
Για τον παριανό ήρωα της εθνικής
αντίστασης µίλησε ο Πρόεδρος του
∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου
Πάρου Αντώνης Αρκάς ενώ χαιρε-
τισµό απηύθυναν οι τρεις βουλευ-
τές του νοµού, ο Νοµάρχης
Κυκλάδων και ο ∆ήµαρχος
Πάρου. Η τελετή ολοκληρώθηκε
µε κατάθεση στεφάνων.

Το  νούμεερο  τηλλεεφώνου
σστο  Κέντρο  Υγεείαςς  Πάρου  άλλλλαξεε.

Το  νέο  νούμεερο  εείναι:

2 2 8 4 3 6 0 0 0 0

ΜΜννηημμόόσσυυννοο  γγιιαα  ττοο  ΝΝιικκόόλλαα  ΣΣττέέλλλλαα
«Ήρωας και µάρτυρας της εθνικής αντιστάσης»


