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∆εκαπενθήµερη
εφηµερίδα

στην υπηρεσία
της Πάρου και
της Αντιπάρου

Περίοδος Β’
� Έτος 6ο

� Αρ. φύλλου 90
� Τιµή 1 ευρώ
� Πέµπτη 4

Σεπτεµβρίου 2008
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Ο  ΕΕυριπίδης  Σττυλλιαννίδης  θα  εεγκαιννιάσεει  ττο  ΕΕΠΑΑ.ΛΛ.

“ÎåêéíÜåé ìéá
íÝá áñ÷Þ
ãéá ôï
Ëéìåíéêü
Ôáìåßï...”
Συνέντευξη που
θα συζητηθεί της
Προέδρου του ∆.Λ.Τ.
Πάρου - Αντιπάρου
Βάσως Σκαραµαγκά

Σελ. 8-9

ΟΟιι  ««ΦΦίίλλοοιι
ττηηςς  ΠΠάάρροουυ»»
Ôßìçóáí êáé
ôï ÁÍÈÅÌÉÏ

Σελ. 5

Έως τις 30 Σεπτεµβρίου η Έκθεση
Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων
Φοίβου Ανωγειανάκη στο κτήριο
∆ηµητρακόπουλου στην Παροικιά Σελ. 7

Για πρώτη φορά επισκέπτεται το νησί µας υπουργός
Παιδείας, όχι για να παραστεί στις εκδηλώσεις του
15αύγουστου, αλλά για να εγγκαινιάσει το νέο κτήριο που
θα στεγάσει το Επαγγελµατικό Λύκειο Πάρου και για να
συνοµιλήσει µε τους φορείς της εκπαίδευσης των νησιών
µας δροµολογώντας λύσεις στα σοβαρά προβλήµατα που
αντιµετωπίζουν τα σχολεία µας. Σελ. 3

Áîßæåé íá ôçí
åðéóêåöèåßôå

Βαρβάρα Φαρούπου - Μανέτα

«ÔÝôïéåò ìåèïäåýóåéò áíôéìåôùðßæù ôáêôéêÜ»     Σελ. 9



Π α ρ ι α ν ό ς  Τ ύ π ο ςΠ α ρ ι α ν ό ς  Τ ύ π ο ς2 Πέμπτη  4  Σεπτεμβρίου 2008

ΚΚύύρριιεε  ∆∆ιιεευυθθυυννττάά,,
Οι γραµµές αυτές γράφονται την 1η
Σεπτεµβρίου, ηµέρα κατά την οποία
έχουµε την έναρξη του εκκλησιαστικού
έτους. Ως γνωστόν η Ινδικτιών, αναγνωρί-
σθηκε ως χρονολογική µονάδα από την
εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου, το δε
σύστηµα αυτό χρονολογήθηκε και από
την εκκλησία µας κατά τον 4ο αιώνα,
κατά δε την 1η Σεπτεµβρίου τελείται
ακολουθία της Ινδίκτου µαζί µε τη Θεία
Λειτουργία για την ευλογία του εκκλη-
σιαστικού έτους.
Ευχές λοιπόν και από τον υποφαινόµε-
νο, το εκκλησιαστικό έτος να είναι δηµι-
ουργικό και πλήρες Πνεύµατος Αγίου.
Να θυµηθούµε ότι εκτός από τα υλικά
ενδιαφέροντα υπάρχουν και τα πνευµα-
τικά, τα οποία πρώτοι οι πνευµατικοί
µας ταγοί οφείλουν να µας υπενθυµί-
ζουν, κυρίως µε τα έργα τους. ∆ιότι η
εποχή µας, κατ’ εξοχήν υλιστική, µας
σπρώχνει συνεχώς στο κυνήγι του χρή-
µατος. Και ενώ η ευαγγελική ρήση είναι
ξεκάθαρη, ότι δεν µπορούµε να δουλεύ-
ουµε «δυσίν κυρίοις», εµείς καθηµερινά
επιµένουµε να εφαρµόζουµε ακριβώς το
αντίθετο, αδιαφορώντας για την «καλήν
απολογία επί του φοβερού βήµατος».

Κύριε ∆ιευθυντά,
Στα πλαίσια του προγραµµατισµού του
εκκλησιαστικού έτους, να υπενθυµίσω
στον Μητροπολίτη µας, ότι εκκρεµεί η
επίσκεψη του Οικουµενικού Πατριάρχη
στην Πάρο. Οι εκκλησιαστικοί λόγοι που
εµπόδιζαν την επίσκεψή του εξέλιπαν
και εποµένως θα πρέπει να ανανεωθεί η
πρόσκληση πιθανόν και µε επίσκεψή
του στο Φανάρι. Ενδεχόµενη αποδοχή
αυτής  της πρόσκλησης, αυτοµάτως δρο-
µολογεί προετοιµασίες οργανωτικές για
µια λαµπρή εορτή του
∆εκαπενταύγουστου, αντίστοιχη του
µεγέθους του ιστορικού µνηµείου της
Εκατονταπυλιανής. 
Να υπενθυµίσω επίσης, ότι, στα µέσα
της δεκαετίας του ’90, είχε συγκροτηθεί
µια οµάδα προσωπικοτήτων, στην οποία
σηµαντικότατο ρόλο έπαιξαν πανεπιστη-
µιακοί καθηγητές και πολιτικοί παράγο-
ντες της εποχής εκείνης, που στήριξαν το
πνευµατικό έργο του Ιερού
Προσκυνήµατος  της Εκατονταπυλιανής.
Ορατά  αποτελέσµατα των προσπαθειών
τους ήταν ο εορτασµό των 17 αιώνων, τα
δύο επιστηµονικά συνέδρια, η έκδοση
των πρακτικών των συνεδρίων «Η
Εκατονταπυλιανή και η Χριστιανική
Πάρος»και «Άγιος Αθανάσιος ο Πάριος»,
η ίδρυση του Εκκλησιαστικού Μουσείου
της Εκατονταπυλιανής κ.ά.
Κάτι ανάλογο, κατά την ταπεινή µου
γνώµη, πρέπει να γίνει και τώρα. Τα
οφέλη θα είναι πολλαπλά  µε πρώτο την
συνέχιση της προσπάθειας ανάδειξης του
ιστορικού µας Μνηµείου σε ένα από τα
πλέον σηµαντικά κέντρα της ορθοδοξίας.

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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Η ποδοσφαιρική οµάδα της Παροικιάς «Αρχίλοχος» το 1961
Όρθιοι από αριστερά: Βαζουράκης Γιώργος, Φραγκούλης Στέλιος, Σπανός Νίκος,
Χριστοδούλου Αντώνης, Γκίκας Νίκος και Μαύρης Νίκος.
Καθιστοί: Γεωργούσης Χρήστος, Αργουζής Κώστας, Μαύρης Λεωνίδας, άγνωστος και
Μπιζάς ∆ηµήτρης.

Η  παραίτηση  δεν  έγιινε  δεκτή
Η έγγραφη παραίτηση του προέδρου του ∆.∆.
Αρχιλόχου Στρατή Χριστόφορου δεν έγινε δεκτή από
το ∆ήµαρχο. Ο κ. Χριστόφορος συναντήθηκε µε τον
κ. Βλαχογιάννη δόθηκαν οι απαραίτητες διευκρινή-
σεις και το θέµα έληξε εκεί. Πάντως ο κ.
Χριστόφορος ήταν πολύ ενοχληµένος µε τα όσα
συµβαίνουν στην περιοχή του το τελευταίο χρονικό
διάστηµα και όπως έλεγε σε ανθρώπους του στενού
του περιβάλλοντος, αν και πρόεδρος, κάποια πράγ-
µατα τα µάθαινε τελευταίος και κατόπιν εορτής…
Πάντως πήρε τις διαβεβαιώσεις πως στο µέλλον ανά-
λογα φαινόµενα δεν θα υπάρξουν…

“Τραγική  αδιαφφορία  υππευθύνων  και  Λευκιανών”
Αυτή την εικόνα αντίκρι-
σαν στο δάσος των
Λευκών οι άνθρωποι που
συµµετείχαν στις προε-
τοιµασίες για την γιορτή
του ΚΑΡΑΒΟΛΑ το πρωί
της 16ης Αυγούστου.
Οι φωτογραφίες είναι
από το «Ενηµερωτικό
∆ελτίο» του Συλλόγου

Λευκιανών της Αθήνας
που ήδη κυκλοφορεί και
έπεσε και στα χέρια µας.
Αντιγράφουµε ένα από-
σπασµα από το σχετικό
κείµενο που υπάρχει
στο «Ενηµερωτικό
∆ελτίο»:
«Κάποια στιγµή έπρεπε
να πλυθεί το πάτωµα στο

χώρο της πίστας µπρο-
στά από την εξέδρα της
µουσικής, για να µην
γίνουν τα παπούτσια των
χορευτών χάλια από την
σκόνη. Όλοι µαζί πιάσα-
µε να ετοιµάσουµε τις
σωλήνες, να τις συνδέ-
σουµε µεταξύ τους και
να τις οδηγήσουµε στο
σηµείο που θα έπρεπε
να καθαριστεί.
Με µια δυνατή φωνή
δόθηκε η εντολή να
ανοίξει η βάνα για να
αρχίσει µε πίεση η ροή
του νερού από το ακρο-
φύσιο για τον καθαρι-
σµό. Και τότε συνέβη η
µεγάλη πλάκα. Στο µεν
ακροφύσιο η πίεση του
νερού ήταν λιγότερη από
την πίεση της βρύσης,
στην διαδροµή όµως
από την βάνα µέχρι το
ακροφύσιο όσοι βρέθη-

καν κοντά έγιναν µού-
σκεµα. Τα γέλια και οι
φωνές δηµιούργησαν ένα
µικροπανικό και ο έχων
το πρόσταγµα άρχισε
πάλι να φωνάζει να κλεί-
σουν το νερό.
Ήταν µια στιγµή πραγ-
µατικά για γέλια και για
κλάµατα.
Τα γέλια τα προκάλεσε η
κωµική σκηνή του µου-
σκέµατος των παρευρι-
σκοµένων που έφευγαν
σαν να είχε σκάσει
βόµβα και τα κλάµατα η
τραγική αδιαφορία τόσο
των υπευθύνων για την
πυρόσβεση, όσο και των
ίδιων των Λευκιανών που
µε την απίστευτη αδια-
φορία τους, ενώ τα βλέ-
πουν καθηµερινά παρα-
µένουν απαθείς σε αυτή
την τραγική εγκατάλει-
ψη».Παράπονα  γιια

την  καθαριιότητα
∆εν ήταν καθαρή η Παροικιά, όπως άλλες χρο-
νιές και τα παράπονα των δηµοτών έφθασαν
µέχρι τη στήλη.
Ενδεικτικά µας ανέφεραν το µαυρισµένο δρόµο
που είναι σε επαφή µε το ΚΑΠΗ και συνδέει την
παραλία της Παροικιάς µε την παραδοσιακή
αγορά. 
Αλλά και τα δηµοτικά πάρκινγκ σε ορισµένα
σηµεία είχαν µετατραπεί σε σκουπιδότοπους..
Η φωτογραφία είναι από το µεγάλο πάρκινγκ
του περιφερειακού. 
Μας την έδωσε αναγνώστης της στήλης και τη
δηµοσιεύουµε για του λόγου το αληθές.
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ΚΚάθε  μέρα
μαζί  σαςς!..  
Ο «Παριανός Τύπος» δηµιούργησε το δικό
του blog. Η τεχνολογία, µε την τεράστια
ανάπτυξη που έχει στις µέρες µας, δίνει
τη δυνατότητα της καθηµερινής
επικοινωνίας για θέµατα που αφορούν
την Πάρο και την Αντίπαρο, αλλά και τις
Κυκλάδες γενικότερα.
Είναι blog που θα παρέχει ειδήσεις
στους αναγνώστες του και ταυτόχρονα
θα τους δίνει τη δυνατότητα της
επικοινωνίας και της έκφρασης γνώµης
και σχολιασµού για τα συµβαίνοντα στον
τόπο µας.
Προτιµήσαµε την επωνυµία, αντί της
ανωνυµίας, και αυτό συνιστάµε και
στους αναγνώστες του blog.
Αν όµως κάποιος προτιµά να κρατήσει
την ανωνυµία του, εµείς θα το
σεβαστούµε, αρκεί το περιεχόµενο του
κειµένου του να µην είναι υβριστικό και
ποινικά κολάσιµο.

«Παριανός Τύπος»

http://parianostypos.blogspot.com

Μια τεκµηριωµένη πρόταση
του ∆ηµοτικού
∆ιαµερίσµατος της Νάουσας
εγκρίθηκε οµόφωνα από το
∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Αφορά και πάλι την περιο-
χή του Αη Γιάννη του ∆έτη
στο κόλπο της Νάουσας και
έρχεται αµέσως µετά τις
αποτυχηµένες προσπάθειες
αξιοποίησης της περιοχής
από τον Νηρέα, χωρίς να
ευθύνεται γι’ αυτό ο ιστορικός σύλ-
λογος της Νάουσας.
Η πρόταση προβλέπει:
Τη δηµιουργία πρότυπου
Πολιτιστικού και Περιβαλλοντικού
Πάρκου που θα φιλοξενεί εναλλα-
κτικές µορφές τουρισµού, όπως ο
πολιτιστικός, ο περιπατητικός, ο
φυσιολατρικός, αναρρίχηση, ποδη-
λασία, θαλάσσια άθληση, καθώς
και υποδοµές αναψυχής.
Στα πλαίσια αυτής της πρότασης

προβλέπεται επίσης η αναβάθµιση
των καρνάγιων µε τον κατάλληλο
εξοπλισµό και η δηµιουργία στεγα-
σµένου και υπαίθριο Μουσείου για
την Παραδοσιακή Αλιεία και κατα-
σκευή καϊκιών.
Εξάλλου προτείνεται προς το
Υπουργείο Πολιτισµού και σε
συνεργασία µε αυτό, η ανάδειξη και
πρόσβαση στους αρχαιολογικούς
χώρους της περιοχής καθώς και η
δηµιουργία µικρού µουσείου και
θεµατικών διαδροµών καθώς και η

µελλοντική επισκεψιµότητα
των ενάλιων αρχαιοτήτων.
Η χρηµατοδότηση αυτής
της πρότασης µπορεί να
γίνει από το επιχειρησιακό
πρόγραµµα «Κρήτης και
νήσων Αιγαίου 2007-2013».
Στην πρόταση τονίζεται ότι
ο βασικός στόχος της δηµι-
ουργίας του Πάρκου
Πολιτισµού και
Περιβάλλοντος στον Αη

Γιάννη τον ∆έτη είναι η αξιοποίηση
µε ήπιο τρόπο της Φύσης και του
Πολιτισµού που αποτελεί τον σύγ-
χρονο τρόπο για την υπέρβαση του
κυρίαρχου µοντέλου µαζικού τουρι-
σµού (ήλιος – θάλασσα), έντονης
εποχικότητας. Μόνο µε αυτό τον
τρόπο µια περιοχή δηµιουργεί τη
δική της «αναγνωρίσιµη τουριστική
ταυτότητα» και µετατρέπεται σε ένα
τουριστικό προορισµό υψηλό και
συνεχούς ζήτησης.

Σύµφωνα µε ακριβείς πληροφορίες
µας ο υπουργός Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων Ευριπίδης
Στυλιανίδης θα βρίσκεται στην Πάρο
στις 12 Σεπτεµβρίου, προκειµένου να
εγκαινιάσει το νέο σχολικό συγκρότη-
µα που θα στεγάσει το Επαγγελµατικό
Λύκειο Πάρου (ΕΠΑ.Λ.).
Η παρουσία του Υπουργού στο νησί
αναµένεται να δροµολογήσει λύσεις σε
µια σειρά προβληµάτων που απασχο-
λούν όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευ-
σης σε Πάρο και Αντίπαρο µε κυρίαρ-
χο το στεγαστικό πρόβληµα.
Τα λυόµενα στο 2ο ∆ηµοτικό σχολείο
Παροικιάς, τα λυόµενα στο Γυµνάσιο
Πάρου, τα νοικιασµένα και ακατάλλη-
λα κτήρια που στεγάζουν τα νηπιαγω-
γεία, ο Υπουργός πρέπει να τα επισκε-
φθεί για να διαµορφώσει άποψη

«ιδίοις όµµασι».
Οι εκπαιδευτικοί φορείς της Πάρου
έχουν τη µοναδική ευκαιρία να συνο-
µιλήσουν µε τον Υπουργό στον ίδιο
τους τον τόπο και να του θέσουν κατά
τρόπο οργανωµένο και τεκµηριωµένο
τα ζητήµατα που απασχολούν τις σχο-
λικές κοινότητες της Πάρου και της
Αντιπάρου.
Είναι αυτονόητο ότι οι όποιες προτά-
σεις γίνουν για δροµολόγηση του κτη-
ριακού προβλήµατος, προϋποθέτουν
την εξεύρεση κατάλληλου οικοπέδου.
Και εδώ θα χρειαστεί να γίνει προετοι-
µασία, ώστε να υπάρξουν προτάσεις
ρεαλιστικές και άµεσα υλοποιήσιµες.
Η επίσκεψη Στυλιανίδη στην Πάρο
έρχεται αµέσως µετά την επίσκεψη
Αβραµόπουλου και τις θετικές εξελί-
ξεις που είχε για το νησί.

ΑΑηη  ΓΓιιάάννννηηςς  ∆∆έέττηηςς

Πάρκο Πολιτισµού και Περιβάλλοντος

Ï õðïõñãüò ÅèíéêÞò Ðáéäåßáò êáé ÈñçóêåõìÜôùí
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ΕΕγγκκααιιννιιάάζζεειι  ττοο  ννέέοο  κκττήήρριιοο  ττοουυ  ΕΕΠΠΑΑ..ΛΛ..,,  θθαα  έέχχεειι
σσυυννααννττήήσσεειιςς  μμεε  ττοουυςς  εεκκππααιιδδεευυττιικκοούύςς  φφοορρεείίςς

Ο ∆ηµοτικός σύµβουλος Γιώργος
Καρατζάς εκλέχθηκε οµόφωνα Πρόεδρος
από τα µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του Συνδέσµου ∆ιαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων Πάρου - Αντιπάρου.
Ο Γιώργος Καρατζάς µε την ευκαιρία της
ανάληψης των νέων του καθηκόντων σε
µήνυµά του τονίζει τα εξής:

«Συµπατριώτισσες και συµπατριώτες.
Θέλω να ευχαριστήσω τον ∆ήµαρχο Πάρου
κ. Χρήστο Βλαχογιάννη, τους αξιότιµους
συναδέλφους ∆ηµοτικούς Συµβούλους, της
παράταξης µου «Ενότητα για το µέλλον»,
τον επικεφαλής της µειοψηφίας κ. Λουίζο
Κοντό, και τον σύµβουλο της κοινότητας
Αντιπάρου κ. Κώστα Τριαντάφυλλο, που
µε εµπιστεύθηκαν και οµόφωνα µε εξέλε-
ξαν πρόεδρο του «Συνδέσµου ∆ιαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων Πάρου Αντιπάρου».
Επίσης ευχαριστώ ακόµα µια φορά όλους

αυτούς που τίµησαν κι εµένα, µεταξύ των
άλλων, και µε την ψήφο τους στις εκλογές
του 2006, µου έδωσαν τη τιµή και τη
χαρά να υπηρετώ την Πάρο σαν
∆ηµοτικός Σύµβουλος, και τώρα σαν πρόε-
δρος του Συνδέσµου.
Θεωρώ ότι ο πρόεδρος δεν είναι τίποτα
παραπάνω, ούτε από τους συµπολίτες του,
ούτε από τους συναδέρφους ∆ηµοτικούς
Συµβούλους, που αποτελούν το ∆.Σ. του
Συνδέσµου, ούτε από το προσωπικό στο
τοµέα καθαριότητας. 
Απλά είναι ο «πρώτος µεταξύ ίσων» που
µαζί µε τον αντιπρόεδρο, το ∆.Σ. και την
Εκτελεστική Επιτροπή, θα συντονίζουν την
προσπάθεια πραγµατοποίησης του σκοπού
για τον οποίο ιδρύθηκε ο Σύνδεσµος.
∆ηλαδή την σωστή και ολοκληρωµένη δια-
χείριση των αποβλήτων, µε ότι αυτό συνε-
πάγεται…
Εύχοµαι στον Αντιπρόεδρο κ. Κ. Χασούρη,

το ∆.Σ. που αποτελείται από τους Θ.
Μελανίτη, Στ. Γαβαλά, Φρ. Βελέντζα, Α.
Κάγκανη, Μ. Φραγκούλη, Στ. Φραγκούλη,
Γ. Λουκή, Λ. Κοντό, Π. Κουτσουράκη, Σπ.
Καλακώνα, Κ. Τριαντάφυλλο, καλή επιτυ-
χία και καλή συνεργασία.
Συµπατριώτισσες και συµπατριώτες, και
από σας ζητώ την αµέριστη συµπαράσταση
και συνεργασία. Πρώτος µας σκοπός και
στόχος η µέγιστη συµµετοχή όλων στην
ανακύκλωση. Είναι το σπουδαιότερο κοµ-
µάτι στη διαχείριση των αποβλήτων. Πιο
πολύς κόπος χρειάζεται, ένα προϊόν να
πεταχτεί σωστά, αυτό και η συσκευασία
του από ότι όταν το αγοράζουµε. Είναι
χρέος όλων µας όµως αυτό να πράξουµε.
Ο Σύνδεσµος θα είναι κοντά σας, διευκο-
λύνοντας σας µε ενηµέρωση και υπηρε-
σίες.

Με εκτίµηση,
Γιώργος Α. Καρατζάς»

Ο  Γιώργος  Καρατζάς  Πρόεδρος  του  Συνδέσμου  ∆ιαχείρισης
Στερεών  Αποβλήτων  Πάρου  -  Αντιπάρου
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1ο ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΟΥ
Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου 2008 (90%)

Αλιφιέρη Σοφιάννα του Χαραλάµπους: (101) Φιλολογίας Αθηνών
Αποστόλου Αικατερίνη του Ιωάννη: (602) Εφαρµογής Ξένων Γλωσσών ΤΕΙ Ηπείρου (Ηγουµενίτσα)
Άσκο Ολγκέρτα του Ρολάντι: (172) Ψυχολογίας Θεσσαλονίκης
Βελέντζα Ευαγγελία του Μάρκου: (127) Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αθήνας
Γαβαλάς ∆ηµήτριος του Βασιλείου: (404) Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού (Κοµοτηνή)
Γεµελιάρη Κασσιανή του Ανδρέα: (597) ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Χαλκίδας
Γιώργο Εριστέλα του Στεφάνου: (467) Μηχανολογίας ΤΕΙ Λάρισας
Γιώργο Χριστίνα του ∆ηµητράκη: (651) Νοσηλευτικής ΤΕΙ Λάρισας
Επιτροπάκης Αναστάσιος του Γεωργίου: (251) Φυσικής Κρήτης (Ηράκλειο)
Καλάργυρου Αργυρώ του Ιωάννη: (107) Ποιµαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας Θεσσαλονίκης
Κρητικού Άννα του Εµµανουήλ: (212) ∆ασολογίας και ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Θράκης (Ορεστιάδα)
Κρητικού Μαρκετώ του Νικολάου: (109) Φιλολογία Αθήνας
Κυριαζάνου Ναυσικά του Νικολάου: (119) Νοµικής Θεσσαλονίκης
Λάβδα Ναταλία του Σπυρίδωνος: (119) Νοµικής Θεσσαλονίκης
Μπαρµπαρή Παναγιώτα του Φίλιππου: (113) Φιλολογίας Ιωαννίνων
Νίκα Αντωνία του Γεωργίου: (599) Βιβλιοθηκονοµίας και Συστηµάτων Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας
Παντελαίου Μαρία του Ευθυµίου: (107) Ποιµαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας Θεσσαλονίκης
Πιερτζοβάνη Σοφία του Φραγκίσκου: Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής ΤΕΙ Ηπείρου (Άρτας)
Πούλιος Γεώργιος του Ζήση: Πολ. ∆οµικών Έργων ΤΕΙ Κρήτης (Ηράκλειο)
Πούλιος Χρήστος του Ζήση: (261) Φυσικής Κρήτης (Ηράκλειο)
Ρούσσος Μιχαήλ του Ηλία: (150) ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σπουδών Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθήνας
Σαράντη Γαρυφαλλιά του Μόσχου: (743) Μουσειολογίας, και Σχεδιασµού Εκθέσεων Πάτρας (Πύργος)
Σκιαδά ∆ήµητρα του Γεωργίου: (487) Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Πάτρας
Σκιαδάς Λύπρανδος του Ιωάννη: (503) Ηλεκτρονικής ΤΕΙ Πειραιά
Σπανού Ελένη του Σταµατίου: Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής ΤΕΙ Κρήτης (Ρέθυµνο)
Τσαντάνη Μαρία του Φίλιππου: (118) Φιλ/φίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Αθήνας
Φραντζεσκάκη Αντιγόνη του Παναγιώτη: (643) Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ Κρήτης (Ηράκλειο)
Φραντζή Νικολέτα του Ανδρέα: (207) Πολιτικών Μηχανικών Θράκης (Ξάνθη)
Χασοµέρη Ελισσάβετ του Μενελάου: (111) Φιλολογίας Θεσσαλονίκης

1ο ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΟΥ
Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου 2008 (10%)

Μπισκετζή Αγγελική του Μιχαήλ: (571) Λογιστικής ΤΕΙ ∆υτ. Μακεδονίας (Κοζάνη)
Περάκης Αντώνιος του Ευάγγελου: (579) Λογιστικής ΤΕΙ Μεσολογγίου.

ΓΕ ΛΥΚΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου 2008 (90%)

Αλιπράντης Ιωάννης του Αναστασίου: (210) Μηχανικών ∆ιαχειριστών Ενεργειακών Πόρων ∆υτική Μακεδονίας (Κοζάνη)
Βιτζηλαίος Παναγιώτης του Μιχαήλ: (101) Θεολογίας Αθήνας
Βιτζηλαίου Άννα του Οδυσσέα: (276) Περιβάλλοντος Αιγαίου (Μυτιλήνη)
Βιτσαδάκη Αικατερίνη του Λάζαρου: (743) Μουσειολογίας, Μουσειογραφίας και Σχεδιασµού Εκθέσεων Πάτρας (Πύργος)
Γαβαλάς Μηνάς του Νικολάου: (220) Μηχανικών Η/Υ Τηλ/νιών και ∆ικτύων Θεσσαλίας (Βόλος)
∆αβερώνα Άννα-Χριστίνα του Αντωνίου: (509) Τοπογραφίας ΤΕΙ Αθήνας
Ζώτου Ερµιόνη του Σίµου: (517) Τεχν. Γραφικών Τεχνών ΤΕΙ Αθήνας
Καλπακόγλου Σωτήριος του Ιωσήφ: (251) Μαθηµατικών Κρήτης (Ηράκλειο)
Κονταράτος Χρήστος του Κωνσταντίνου: (251) Μαθηµατικών Κρήτης (Ηράκλειο)
Κρητικός Εµµανουήλ του Νικολάου: (223) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θράκης (Ξάνθη)
Κωβαίου Καλλιόπη του Μάρκου: (615) Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ Αθήνας
Λέκα Μικέλ του Τεοντόρ: (621) Ιατρικών Εργαστηρίων ΤΕΙ Αθήνας
Μαλαµατένιος Μάρκος του Εµµανουήλ: (301) Ιατρικής Ιωαννίνων
Μερεµέτης Ιορδάνης του ∆ηµητρίου: (701) Κλωστοϋφαντουργίας ΤΕΙ Πειραιά
Μπαρµπαρήγος Γεώργιος-Παναγ. του ∆ηµητρίου: (506) Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών ΤΕΙ Λαµίας
Μπαφίτη Μανταλένα του Γεωργίου: (233) Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θεσσαλονίκης
Ντουράι Αριόλα του Ισάτ: (579) Λογιστικής ΤΕΙ Μεσολογγίου
Παντελαίου Ελένη του ∆ηµητρίου: (565) Λογιστικής ΤΕΙ Λάρισας
Ρούσσος Γεώργιος του Αθανασίου: (270) Χηµείας Κρήτης (Ηράκλειο)
Ρούσσος Λουκιανός του Κωνσταντίνου: (559) Λογιστικής ΤΕΙ Πειραιά
Σακελλαρίδου Αντωνία του Μιχαήλ: (743) Μουσειολογίας και Μουσειογραφίας και Σχεδιασµού Εκθέσεων Πάτρας (Πύργος)
Σαρηκώστα Μαρτίνα του ∆ηµητρίου: (321) Οικονοµικών Επιστηµών Κρήτης (Ρέθυµνο)
Σαρηκώστας Αντώνιος του Ιωάννη: (219) Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηµατοοικονοµικών Μαθ. Αιγαίου (Σάµος)
Τσιγώνια Ιωάννα του Ηλία: (185) Πλαστικών Τεχνών και Επιστηµών της Τέχνης Ιωαννίνων
Τσόγια Θεοδώρα του Ιωάννη: (155) Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών Ιωαννίνων
Τσουνάκη Σοφία του Χρήστου: (731) Χρηµατοοικονοµικής και Ελεγκτικής ΤΕΙ Καλαµάτας

ΓΕ ΛΥΚΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
Επιτυχόντες επιλογής Γενικού Λυκείου 2008 (10%)

Τσόγιας Βίκτωρ του Ιωάννη: (408) Μουσικών Σπουδών Αθήνας

Ïé åðéôõ÷üíôåò óå ÁÅÉ êáé ÔÅÉ
Ευχές για
τη νέα
σχολική
χρονιά
από τον
Αρ. Βαρριά
Με το ξεκίνηµα της νέας σχο-
λικής χρονιάς καλωσορίζω στα
νησιά µας τους εκπαιδευτικούς
που τοποθετήθηκαν εδώ για
πρώτη φορά και εύχοµαι σε
όλους τους συναδέλφους
καθηγητές και τους αγαπητούς
µαθητές και µαθήτριες µια
Καλή και ∆ηµιουργική Χρονιά
γεµάτη γνώσεις, εµπειρίες και
συγκινήσεις, τέτοιες που µόνο
η εκπαιδευτική διαδικασία
µπορεί να χαρίσει. 

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

ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΒΑΡΡΙΑΣ”

Μήνυµα
Ν. Μαρινάκη
για την έναρξη
του σχολικού
έτους
Η Έναρξη της σχολικής χρο-
νιάς είναι η αφετηρία του
αγώνα για την επίτευξη των
πνευµατικών και εκπαιδευτι-
κών στόχων των µελών της
σχολικής κοινότητας: µαθη-
τών, εκπαιδευτικών και γονέ-
ων. Όλοι συµµετέχουµε στον
καλό αγώνα της µορφωτικής
ανέλιξης µε την πίστη ότι είναι
ότι καλύτερο µπορούµε να
προσφέρουµε στη συνολική
κοινωνική πρόοδο.
Εύχοµαι στα παιδιά µας να
περάσουν µια ακόµη σχολική
χρονιά µε χαρά και υγεία στη
ζεστή αγκαλιά των σχολείων
τους. Να έχουν το σθένος, τη
δύναµη και λαχτάρα για µάθη-
ση.
Εύχοµαι στους συναδέλφους
εκπαιδευτικούς υποµονή, αφο-
σίωση στο καθήκον τους και
να έχουν την πεποίθηση ότι
το επάγγελµά τους είναι ένα
λειτούργηµα που, όταν το
υπηρετούν ορθά και επιµελώς,
µπορεί να τους γεµίσει µε
αφάνταστα θετικά συναισθή-
µατα.
Εύχοµαι στους γονείς να είναι
η αστείρευτη πηγή για την
παροχή σωστής αγωγής και
συναισθηµατικής υποστήριξης
στα παιδιά. Να τα καµαρώ-
νουν όπως τα επιθυµούν.
Καλή σχολική χρονιά για
όλους µας.

Νίκος Μαρινάκης
Προϊστάµενος 6ου Γρ. Π.Ε.

Μειωµένη κατά 7.106 επιβάτες σε σχέση
µε πέρυσι ήταν η κίνηση των επισκεπτών
της Πάρου τον µήνα Αύγουστο.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία του
Λιµεναρχείου Πάρου το ίδιο χρονικό διά-
στηµα στην Πάρο φέτος ήρθαν λιγότερα
Ι.Χ., λιγότερα φορτηγά και λιγότερα
δίκυκλα. Αξίζει να αναφέρουµε ότι από
τον Αύγουστο του 2005 έχουµε µια µεί-
ωση επισκεπτών το µήνα Αύγουστο περί-
που 5.000, κατά µέσο όρο, κάθε χρόνο.
∆ηλαδή από το 2005 µέχρι και το 2008

το µήνα Αύγουστο έχουµε συνολικά
20.000 λιγότερους επισκέπτες.

2007 ________2008 __διαφορά
Επιβάτες

165.704 ______158598 ______-7106
Ι.Χ.

13.959 ________13.858________-101
Φορτηγά

1.183 __________1.065 ________-118
∆ίκυκλα

5.250 __________5.100 ________-150

Μειωµένη η κίνηση τον Αύγουστο

Με δελτίο τύπου που εξέδωσε το ΕΠΑΛ
Πάρου κάνει γνωστή την ίδρυση και λει-
τουργία νέου τύπου σχολείου στην Πάρο.
Πρόκειται για την Επαγγελµατική Σχολή
Πάρου (ΕΠΑΣ Πάρου), µε διάρκεια φοί-
τησης 2 έτη. Το νέο τύπου σχολείο θα
συστεγάζεται στο νέο κτηριακό σχολικό
συγκρότηµα ΕΠΑΛ - ΕΠΑΣ Πάρου στην
Παροικιά στην περιοχή Λιαροκόπι.
Οι ειδικότητες που εγκρίθηκαν και είναι
δυνατό να λειτουργήσουν το σχολικό έτος

2008-2009 είναι:
1. Κοµµωτικής Τέχνης
2. Θερµουδραυλικών Εγκαταστάσεων
και Συντηρητών Κεντρικής Θέρµανσης
3. Κτιριακών Έργων
4. Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών Εργασιών
5. Αµαξωµάτων.
Για πληροφορίες εγγραφές οι ενδιαφερό-
µενοι µπορούν να επικοινωνήσουν στα
τηλ.: 2284024124 και 2284025137 κ.
Παναγιωτόπουλο Φώτη.

Πέντε ειδικότητες για την
Επαγγελµατική Σχολή Πάρου



Π α ρ ι α ν ό ς  Τ ύ π ο ςΠ α ρ ι α ν ό ς  Τ ύ π ο ς 5Πέμπτη  4  Σεπτεμβρίου 2008

Έρχεταιι  ακτιινολόγος
γιια  το  Κέντρο  ΥΥγείας
Στις 22 Αυγούστου 2008 δηµοσιεύθη-
κε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως
η απόφαση για το διορισµό του ακτι-
νολόγου κ. Βασίλη Παναρίτη στο
Κέντρο Υγείας Πάρου.
Ο κ. Παναρίτης αναλαµβάνει υπηρε-
σία εντός του Σεπτεµβρίου, αµέσως
µετά την ορκωµοσία του στη Σύρο.
Η λειτουργία του ακτινολογικού από
ειδικευµένο γιατρό, αναβαθµίζει
σηµαντικά το  Κέντρο Υγείας, αφού
µια σειρά σοβαρών ακτινολογικών
εξετάσεων θα γίνεται πλέον στο νησί
και δεν θα απαιτείται η µετακίνηση
του ασθενή εκτός Πάρου.
Η παρουσία ακτινολόγου στο Κέντρο
Υγείας αναµένεται να ενεργοποιήσει
και το µαστογράφο, που πρόσφερε ο
∆ήµος Πάρου  και ο οποίος παραµέ-
νει ανενεργός, αφού δεν υπήρχε ειδι-
κευµένος γιατρός για να τον λειτουρ-
γήσει.

ΕΕξξααγγγγεελλίίαα  ΑΑββρρααμμόόπποουυλλοουυ
4 πλωτά ασθενοφόρα
αποκτά το ΕΚΑΒ
Από το βήµα της επιστηµονικής εκδήλωσης «Ιατρικές ηµέρες Νάξου» που
πραγµατοποιήθηκε στο γειτονικό µας νησί, ο υπουργός Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης ∆ηµήτρης Αβραµόπουλος εξήγγειλε την προµή-
θεια τεσσάρων πλωτών ασθενοφόρων εκ των οποίων τα δυο θα βρίσκονται σε
συνεχή ετοιµότητα στις Κυκλάδες, ένα στα ∆ωδεκάνησα και ένα στις
Βόρειες Σποράδες.
Παράλληλα ο κ. Αβραµόπουλος εξήγγειλε και την ενίσχυση του ΕΚΑΒ µε
νέα πτητικά µέσα.

Τα µουσεία του νησιού - κρατικά, δηµοτι-
κά, νοµικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα- τίµησε η οργάνωση «Φίλοι της
Πάρου» στην ετήσια εκδήλωσή της που
οργανώθηκε στο ξενοδοχείο LEYKES
VILLAGE στις 20 Αυγούστου µε µεγάλη
επιτυχία. Ιδιαίτερη επισήµανση δόθηκε,
όπως και στη σχετική πρόσκληση τονίζεται,
στα µουσεία τα οποία µε τις εκθέσεις που
οργάνωσαν ή µε την εκδοτική τους δραστη-
ριότητα συνέβαλαν στην προβολή της πολι-
τιστικής µας κληρονοµιάς.
Βρήκαµε την ενέργεια των «Φίλων της
Πάρου» θετική και ωφέλιµη. Έχουµε κατά
καιρούς εξάρει το έργο που προσφέρουν οι
πολιτιστικοί φορείς του νησιού µας, καθέ-
νας µε το µέγεθος και τον ιδιαίτερο προσα-
νατολισµό του. Επάξια τους απονεµήθηκε ο
έπαινος. Τους τιµούµε όλους ανεξαιρέτως.
Μεταξύ των µουσείων, τιµήθηκε και το
Ιστορικό-Λαογραφικό Μουσείο «ΑΝΘΕ-
ΜΙΟΝ» τόσο για τη δεκάχρονη προσφορά
του όσο και για τη συγγραφική δραστηριό-
τητα της προέδρου του κ. Κυριακής
Ραγκούση-Κοντογιώργου.  Η πρόσκληση, η
αναφορά του κ. Πίττα στο ιστορικό, το
περιεχόµενο και το έργο του µουσείου
αυτού, αλλά κυρίως ο τρόπος που ο
συµπατριώτης Θεόδωρος Καραβίας υποδέ-
χτηκε τη συγγραφέα της Πάρου Κούλα
Ραγκούση, και επισήµανε το έργο που σιω-
πηρά προσφέρει στον πολιτισµό του νησιού
µας, αποκαθιστά τη σιωπή της δηµοτικής
αρχής η οποία αγνόησε και αγνοεί ένα
µεγάλο έργο που συντελείται αφιλοκερδώς
και αφορά τον πολιτισµό του τόπου µας. Η
στάση του κ. Καραβία επαινέθηκε από πολ-
λούς συµπατριώτες και τα σχόλια ήταν
ευνοϊκότατα. 
Αν κάνουµε εδώ ιδιαίτερη αναφορά για το
ΑΝΘΕΜΙΟ είναι γιατί µας εντυπωσίασε η
αντιφώνηση της κ. Ραγκούση, η οποία φρό-
ντισε πέρα από τα όσα λέγονται σε τέτοιες
περιπτώσεις «υπέρ ηµών και αλλήλων», να
στείλει και µηνύµατα χρήσιµα για το κατά
πως πορευόµαστε. Ελπίζουµε κάποιοι να
αντιληφθούν τα λόγια της… Είναι καιρός. 

Η αντιφώνηση
της κ. Ραγκούση:
Εκεί που το νοιώθεις ότι όλοι σε έχουν
ξεχάσει, ξαφνικά παρουσιάζονται οι «Φίλοι

της Πάρου» και σε κάνουν να πιστέψεις πως
υπάρχουν ακόµα άνθρωποι που ενδιαφέρο-
νται για τον πολιτισµό.
Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια και
για την τιµή που µου κάνατε. 
Ο έπαινος ανήκει στον γενέθλιο τόπο που
µας εµπνέει και µας κρατά ζωντανούς
πνευµατικά.
Εκλαµβάνω την πράξη του συλλόγου σας
συµβολική:
Σαν αναγνώριση των εσωτερικών δυνάµε-
ων που εξακολουθούν να αντιστέκονται.
Σαν υπόµνηση προς το «Κυβερνείο» πως
στο νησί υπάρχουν δυνάµεις για να υπερα-
σπιστούν τον πολιτισµό του, ώστε να µην
παραµεριστεί από το θάµπος του «εισαγό-

µενου».
Σαν προτροπή να ξανακοιτάξουµε το κατά
πως πορευόµαστε. 
ΑΝ αυτός είναι ο σκοπός σας, τότε στα µέλη
σας, αγαπητοί φίλοι της Πάρου, έχουν θέση
όλοι, όσοι «της Ελληνικής παιδείας µετέ-
χουν».
Όσο για µας στο ΑΝΘΕΜΙΟ, να γνωρίζετε
ότι θα το κρατήσουµε ανοιχτό και εντελώς
δωρεάν σε κάθε συµπολίτη, φίλο ή επισκέ-
πτη της Πάρου, που αισθάνεται τη µαγεία
ενός συλλεκτικού βιβλίου, µιας παλιάς
φωτογραφίας, ενός πορτολάνου , ενός
παλαιού νοµίσµατος, όσο οι µικρές µας
δυνάµεις το αντέξουν. 

Σας ευχαριστώ

Οι  «Φίλλοι  ττης  Πάρου»

Ôßìçóáí êáé ôï ÁÍÈÅÌÉÏ

ΜΜεειιώώννοοννττααιι  οοιι
ΟΟΤΤΑΑ  κκααιι  σσττιιςς
ΚΚυυκκλλάάδδεεςς
Η µελέτη της
ΚΕ∆ΚΕ, που έγινε
στα πλαίσια της
διοικητικής µεταρ-
ρύθµισης που ετοι-
µάζει η κυβέρνηση
προβλέπει µείωση
των ΟΤΑ και στις
Κυκλάδες.
Συγκεκριµένα προ-
βλέπει κατάργηση
των δυο δήµων της
Νάξου, των τριών
της Σύρου, των
τριών της Άνδρου,
των δυο δήµων και
της κοινότητας
Πανόρµου της
Τήνου, και του
δήµου Θήρας και
της κοινότητας Οίας
στη Σαντορίνη.
Η πρόταση της µελέ-
της της ΚΕ∆ΚΕ να
λειτουργεί σε κάθε
νησί ένας δήµος ή
κοινότητα, προβλέ-
πεται ότι θα υιοθε-
τηθεί από την
Κυβέρνηση.

««ΕΕιιδδιικκήή  εεππιιττρροοππήή  γγιιαα  τταα  ννηησσιιάά,,  εεδδώώ  κκααιι  ττώώρραα!!»»
Ιδιαίτερης ανταπόκρισης έτυχε από τα µέλη της ΤΕ∆Κ η πρόταση της
βουλευτού Κυκλάδων κ. Μανούσου Μπινοπούλου για τη σύσταση
Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Νησιωτικής Πολιτικής στη Βουλή προκειµέ-
νου οι ανάγκες και ιδιαιτερότητες των νησιών να λαµβάνονται υπόψη
κατά την επεξεργασία και ψήφιση κάθε νοµοθετικής πρωτοβουλίας.
Σηµειώνεται ότι η κ. Μανούσου- Μπινοπούλου ήταν η πρώτη που ζήτησε
από το Προεδρείο της Βουλής ειδική µέριµνα για τα νησιά προκειµένου
να πάψει να παρατηρείται το φαινόµενο της θέσπισης νόµων που είναι
αδύνατον όµως να εφαρµοστούν στις περιοχές της νησιωτικής Ελλάδας.

Σπάνια βιβλία
του Αθανασίου

του Παρίου
και του

Ανανίου του
Αντιπαρίου,

από τη
συλλογή των
συλλεκτικών
βιβλίων των

Παριανών
συγγραφέων
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ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟ
Το Γρι-Γρι “Μαρία”

ΤΣΑΝΤΑΝΗΣ
ΦΡ. ΑΡΣΕΝΙΟΣ

Με δελτίο τύπου που
εξέδωσε στις 18
Αυγούστου ο δήµαρ-
χος Χρήστος
Βλαχογιάννης, γνω-
στοποιεί στους κατοί-
κους του νησιού ότι
ξεκίνησε το πρόγραµ-
µα ανακύκλωσης. 
Στο δελτίο τύπου ανα-
φέρεται ότι τοποθε-
τούνται αρχικά κάδοι
ανακύκλωσης για
πλαστικό και γυαλί
σε κοµβικά σηµεία
του νησιού και δίδο-
νται οι ακόλουθες
οδηγίες:
1. Στους κάδους
Ανακύκλωσης
Πλαστικού εναποθέ-
τουµε όλων των ειδών
τα πλαστικά (π.χ.
µπουκάλια νερού και
αναψυκτικών, γιαούρ-
τι, βούτυρο, λάδι,

απορρυπαντικά, είδη
καθαρισµού, αφρό-
λουτρα, σαµπουάν,
οδοντόκρεµες, πλαστι-
κές σακούλες,
συσκευασίες διαφό-
ρων προϊόντων κτλ.)
αλλά και τις συσκευα-
σίες Tetra Pack
(χυµοί, γάλατα, κρα-
σιά) αρκεί:
• Οι συσκευασίες να
είναι ελαφρώς
συµπιεσµένες. Σε

αντίθετη περίπτωση,
οι συσκευασίες να
µην είναι κλειστές µε
τα καπάκια τους ώστε
να µπορούν στη συνέ-
χεια να συµπιεστούν.
• Σε κάθε περίπτωση
οι συσκευασίες να
είναι εντελώς άδειες.
• Οι συσκευασίες που
περιείχαν τροφές θα
πρέπει, πριν µπουν
στους κάδους
Ανακύκλωσης, να

έχουν ξεπλυθεί. Σε
διαφορετική περίπτω-
ση που οι συσκευα-
σίες δεν είναι καθα-
ρές από υπολείµµατα
τροφών να µην απορ-
ρίπτονται στους
κάδους
Ανακύκλωσης.

2. Στους κάδους
Ανακύκλωσης
Γυαλιού απορρίπτου-
µε όλων των ειδών τα
γυαλιά οποιουδήποτε
σχήµατος η χρώµατος
(π.χ. µπουκάλια από
νερό, γάλα, αναψυκτι-
κά, ποτά, βαζάκια
τροφίµων, κτλ.) αρκεί:
• Να είναι εντελώς
κενά περιεχοµένου
και να µην περιέχουν
υπολείµµατα τροφών.
Για  περισσότερες
πληροφορίες σχετικά
µε την Ανακύκλωση,
παρακαλούµε µη
διστάσετε να επικοι-
νωνήσετε µε τη
∆ιεύθυνση
Περιβάλλοντος του
∆ήµου Πάρου στα
τηλέφωνα
2284028294 και
2284023228.

ΜΜεε  ππααρρέέμμββαασσηη  ΓΓ..  ΒΒρροούύττσσηη
εεξξααιιρρέέθθηηκκαανν  οοιι  ννηησσιιωωττιικκέέςς
ππεερριιοοχχέέςς  μμέέχχρριι  33..110000  κκααττοοίίκκοουυςς  ααππόό
ττοο  φφοορροολλοογγιικκόό  σσυυννττεελλεεσσττήή  1100%%
Σε δελτίο τύπου του βουλευτή Κυκλάδων της Ν.∆. Γιάννη
Βρούτση τονίζεται ότι εξαιρούνται οι νησιωτικές περιοχές
μέχρι 3.100 κατοίκους από το νέο μέτρο φορολόγησης με
συντελεστή 10% του εισοδήματος των ελεύθερων επαγγελμα-
τιών.
ΑΑννααλλυυττιικκάά  ττοο  δδεελλττίίοο  ττύύπποουυ  έέχχεειι  ωωςς  εεξξήήςς::
Κατά τη διαδικασία συζήτησης του φορολογικού νομοσχεδί-
ου στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, Ο Υπουργός
Οικονομίας και Οικονομικών κ. Αλογοσκούφης ανακοίνωσε
στις 2/9 ότι εεξξααιιρροούύννττααιι  οοιι  ννηησσιιωωττιικκέέςς  ππεερριιοοχχέέςς  μμέέχχρριι  33..110000
κκααττοοίίκκοουυςς από το νέο μέτρο φορολόγησης με συντελεστή
10% του εισοδήματος των ελεύθερων επαγγελματιών.
Οι συνεχείς παρεμβάσεις του Βουλευτή Κυκλάδων Γιάννη
Βρούτση προς το Υπουργείο Οικονομικών για την υιοθέτηση
αυτής της σημαντικής αλλαγής στο νέο φορολογικό νομοσχέ-
διο είχαν θετικό αποτέλεσμα.
ΟΟ  κκ..  ΒΒρροούύττσσηηςς μετά την πολύ σημαντική αυτή εξέλιξη δήλω-
σε: «Είναι ιδιαίτερα θετικό γεγονός ότι το νέο φορολογικό
νομοσχέδιο προβλέπει ειδική μεταχείριση για τους ελεύθερους
επαγγελματίες των μικρών νησιών των Κυκλάδων, αλλά και
της υπόλοιπης νησιωτικής χώρας. Η Κυβέρνηση του Κώστα
Καραμανλή απέδειξε την κοινωνική της ευαισθησία σε αυτό
το θέμα. Τα μικρότερα νησιά της πατρίδας μας, πολλά εκ των
οποίων βρίσκονται στο νομό Κυκλάδων, χρειάζονται ουσια-
στικά κίνητρα οικονομικής στήριξης και ανάπτυξης. Κίνητρα
που θα δώσουν στους Κυκλαδίτες των μικρών νησιών τη
δυνατότητα να παραμείνουν, να εργασθούν και να δημιουρ-
γήσουν στον τόπο τους, συμβάλλοντας στην οικονομική του
ανάπτυξη. Η Πολιτεία έχει συνταγματική υποχρέωση να
ενσωματώνει τη διάσταση της νησιωτικότητας στον πυρήνα
των πολιτικών της, με συγκεκριμένες δράσεις υπέρ των
νησιωτικών περιοχών της χώρα μας».
ΤΤαα  ννηησσιιάά  ττωωνν  ΚΚυυκκλλάάδδωωνν, στα οποία θα ισχύει το ειδικό αφο-
ρολόγητο καθεστώς για τους ελεύθερους επαγγελματίες είναι:
ΚΕΑ, ΚΥΘΝΟΣ, ΣΕΡΙΦΟΣ, ΣΙΦΝΟΣ, ΚΙΜΩΛΟΣ, ΦΟΛΕ-
ΓΑΝ∆ΡΟΣ, ΣΙΚΙΝΟΣ, ΙΟΣ, ΘΗΡΑΣΙΑ, ΑΝΑΦΗ, ΑΜΟΡΓΟΣ,
ΗΡΑΚΛΕΙΑ, ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ, ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ, ∆ΟΝΟΥΣΑ,
ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ.

Ξεκίνησε  το  ππρόγραμμα  ανακύκλωσηςς  στο  νησί

Íá ôï óôçñßîïõìå üëïé
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ΠΑΡΟΣ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ τηλ.: 22840 24254, fax: 22840 24977

ΝΑΟΥΣΑ περιφερειακός Νάουσας - Μάρπησσας

τηλ.: 22840 28557, fax: 22840 24977

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ τηλ.: 22840 61196

Μια σηµαντική έκθεση
άνοιξε τις πόρτες της στην
Παροικιά της Πάρου την
περασµένη εβδοµάδα.
Πρόκειται για την έκθεση
Ελληνικών Λαϊκών
Μουσικών Οργάνων
Φοίβου Ανωγειανάκη που
συνδιοργανώνουν από κοι-
νού το Επαρχείο και ο
∆ήµος.
Τα εγκαίνια της έκθεσης,
που φιλοξενείται στο κτίριο
∆ηµητρακόπουλου στον
παραδοσιακό οικισµό της
Παροικιάς, έγιναν την
Παρασκευή 29 Αυγούστου.
Στα εγκαίνια µίλησαν
εκτός από τον ∆ήµαρχο
Χρήστος Βλαχογιάννη και
την Έπαρχο Γρηγορία
Πρωτολάτη και ο διευθυ-
ντής του Μουσείου
Ελληνικών Λαϊκών
Μουσικών Οργάνων
Φοίβου Ανωγειανάκη
καθηγητής εθνοµουσικο-
λογίας Λάµπρος Λιάβας.
Τα Ελληνικά Λαϊκά
Μουσικά Όργανα που θα
εκτίθενται στο κτίριο
∆ηµητρακόπουλου έως τις
30 Σεπτεµβρίου είναι
µέρος της συλλογής του
µουσείου. Όπως τόνισε ο κ.
Λιάβας επιλέχθηκαν όργα-
να από τα 1200 περίπου
που βρίσκονται στο µου-
σείο, που ταιριάζουν πιο
πολύ στην κυκλαδίτικη
λαϊκή µουσική παράδοση
µε κριτήριο το υλικό κατα-
σκευής τους.

Τέσσερις κατηγορίες
Ο κ. Λιάβας συµπλήρωσε επίσης
πως τα όργανα έχουν χωριστεί σε
τέσσερις κατηγορίες. Στα
Αερόφωνα (φλογέρες, σουραύλια,
µαντούρες, τσαµπούνες, γκάιντες,
ζουρνάδες), στα Μεµβρανόφωνα
(τουµπερλέκια, νταούλια, ντέφια),
στα Χορδόφωνα (ταµπουράδες,
λαγούτα, ούτια, κιθάρες, µαντολι-
νάτα, σαντούρια, κανονάκια,
αχλαδόσχηµες λύρες, κεµεντζέ-
δες, κεµανέδες) και στα Ιδιόφωνα
(κουδούνια -χυτά και σφυρήλα-
τα-, ζίλια, κουτάλια, µασιές, τρί-
γωνα, σήµαντρα, σφυρίχτρες,
παιδικά όργανα, κ.λπ.).
Το γεγονός ότι η έκθεση θα
παραµείνει στο νησί µας έως τις
30 Σεπτεµβρίου είναι µια πρώτης
τάξεως ευκαιρία για τους µαθητές

να την επισκεφθούν. Ώρες λει-
τουργίας καθηµερινά: 10:00 -
13:00 και 18:00 - 21:00.

1.200 όργανα στο µουσείο
Το Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών
Μουσικών Οργάνων βασίζεται στη
συλλογή από 1.200 όργανα από
τον 18ο αιώνα ως τις µέρες µας,
καρπό πενηντάχρονης έρευνας
και µελέτης του Φοίβου
Ανωγειανάκη.
Στόχος είναι η συλλογή, συντήρη-
ση και έκθεση λαϊκών µουσικών
οργάνων και γενικά κάθε υλικού
χρήσιµου για την έρευνα, µελέτη
και προώθηση της ελληνικής
λαϊκής µουσικής παράδοσης.
Η προώθηση της έρευνας και
µελέτης σε θέµατα εθνοµουσικο-

λογίας καθώς και τεκµηρίωσης
και διάδοσης της παραδοσιακής
µουσικής.
Η διάσωση, µελέτη προβολή και
διάδοση της ελληνικής λαϊκής
και βυζαντινής µουσικής παρά-
δοσης τόσο στον ελληνικό όσο και
στον διεθνή χώρο µε κάθε πρό-
σφορο µέσον.
Η δηµιουργία ειδικής
εθνοµουσικολογικής βιβλιοθήκης
και οπτικουαστικού αρχείου.

Μετά τα εγκαίνια της έκθεσης
ακολούθησε συναυλία παραδο-
σιακής µουσικής µε τους Κ.
Οικονοµίδη και Κ. Σπανού στην
πλατεία Ζοωδόχου Πηγής.
Τη συναυλία παρακολούθησε
πλήθος κόσµου.

ΓΓρρααφφεείίοο  ΣΣχχοολλιικκοούύ  ΕΕππααγγγγεελλμμααττιικκοούύ
ΠΠρροοσσααννααττοολλιισσμμοούύ  σσττηη  ΝΝάάοουυσσαα
Ξεκίνησε τη λειτουργία του το Γραφείο Σχολικού
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού Πάρου για το σχολικό
έτος 2008-2009.
Το γραφείο ΣΕΠ Πάρου είναι ένα από τα 500 περίπου που
λειτουργούν σε σχολικές µονάδες τα τελευταία οκτώ χρόνια
και σκοπό έχουν την παροχή τεκµηριωµένων πληροφοριών,
συµβουλών και στήριξης σε µαθητές γονείς, πάνω σε θέµα-
τα που αφορούν την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τα επαγ-
γέλµατα και την αγορά εργασίας.
Το γραφείο στεγάζεται σε δικό του αυτόνοµο χώρο στο
Γυµνάσιο Νάουσας Πάρου και θα είναι ανοικτό από Τρίτη
έως Παρασκευή 9 µε 12 το πρωί και κάθε ∆ευτέρα 6 µε 8
το απόγευµα.

ΈΈωωςς  ττιιςς  3300  ΣΣεεππττεεμμββρρίίοουυ  ηη  ΈΈκκθθεεσσηη  ΕΕλλλληηννιικκώώνν  ΛΛααϊϊκκώώνν  ΜΜοουυσσιικκώώνν  ΟΟρργγάάννωωνν
ΦΦοοίίββοουυ  ΑΑννωωγγεειιααννάάκκηη  σσττοο  κκττήήρριιοο  ∆∆ηημμηηττρραακκόόπποουυλλοουυ  σσττηηνν  ΠΠααρροοιικκιιάά

Áîßæåé íá ôçí åðéóêåöèïýìå
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Ο  Εμππορικόςς  Σύλλογοςς
για  το  ππαραεμππόριο
∆εν χαϊδεύει αυτιά,
αλλά δείχνει
τις προθέσεις του
“Ένα από τα ζητήµατα που διαρκώς απασχολούν
τον Εµπορικό Σύλλογο Πάρου - Αντιπάρου είναι
το παράνοµο υπαίθριο εµπόριο µε όποια µορφή
και αν εµφανίζεται.
Εκτός από τα δυο συνέδρια των εµπορικών συλ-
λόγων του νοµού Κυκλάδων όπου το πρόβληµα
µελετήθηκε διεξοδικά και προτάθηκαν λύσεις ο
Ε.Σ. έχει κάνει παρεµβάσεις και επαφές µε κάθε
υπηρεσία και κάθε αρµόδιο.
Αποτέλεσµα των ενεργειών αυτών ήταν να ανα-
πτυχθεί ογκώδης αλληλογραφία µεταξύ του Ε.Σ.
και όλων των αρµοδίων, των εµπλεκόµενων
Υπουργείων, των βουλευτών του Νοµού µας, του
Επιµελητηρίου, καθώς και των συνδικαλιστικών
µας οργάνων. Με τον τρόπο αυτό τα προβλήµατά
µας έγιναν διεξοδικά γνωστά, ασκήθηκαν πιέσεις
για  λύση τους, αλλά λίγα πράγµατα έγιναν.
Παρά την αλλαγή της νοµοθεσίας στο σχετικό
ζήτηµα που διευκολύνει τα αρµόδια όργανα να
ελέγξουν και να κατασχέσουν και στην συνέχεια
να καταστρέψουν τα παράνοµα εµπορεύµατα, δεν
είδαµε να συµβαίνει κάτι τέτοιο τουλάχιστον στο
νησί µας.
1) Ο ∆ήµος ως ο κυρίως υπεύθυνος για τον έλεγ-
χο του παραεµπορίου, µε αρµόδιο όργανο την
∆ηµοτική Αστυνοµία, δεν έχει προβεί, ακόµη
και µε υποδείξεις µας σε καµιά σχετική ενέργεια.
Αντίθετα κινήσεις όπως αυτή του παζαριού της
15ης Αυγούστου, µε  την αδικαιολόγητη αύξηση
των ειδών (ψιλικά), και την  κατά µια ηµέρα
παράτασή του δεν είναι τίποτε άλλο παρά νοµι-
µοποίηση παρόµοιων καταστάσεων.  
2) Η ΕΛΑΣ. και το Λιµεναρχείο επικαλούµενοι
την σηµαντική  υποστελέχωση των υπηρεσιών
τους δεν προσέφεραν το παραµικρό. 
3) Το Λιµενικό Ταµείο, και παρά την δέσµευση
της Κας Προέδρου Βάσως.Σκαραµαγκά . δεν
κατάφερε, µε λύπη µας, να συνεργαστεί µαζί
µας. Η λύση που δόθηκε, για την φύλαξη του
λιµανιού, µε δικές µας δαπάνες την χρονιά που
πέρασε, ήταν ουσιαστική και αποτελεσµατική,
αλλά δαπανηρή και έτσι φέτος δεν ήταν δυνατό
να εφαρµοστεί τόσο λόγω της αδυναµίας του
Εµπορικού Συλλόγου να την επωµιστεί µόνος
του, όσο και του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου
Πάρου - Αντιπάρου να κινηθεί έγκαιρα.
Θυµίζουµε ότι πέρα από το παραεµπόριο, ισχυρά
πλήγµατα δέχθηκαν πέρσι και άλλες παράνοµες
δραστηριότητες, λόγω των αυξηµένων ελέγχων στο
λιµάνι, µε αποτέλεσµα να αυξηθεί η ασφάλεια
του νησιού µας.
Τώρα είναι ο κατάλληλος καιρός να καθίσουµε
όλοι στο τραπέζι και να αποφασίσουµε τι θα
κάνουµε µε το µεγάλο ζήτηµα του παράνοµου
εµπορίου, της προστασίας των επιχειρήσεων των
νησιών µας, αλλά και της κακής εικόνας που
δίνει στο νησί µας.
Υ.Γ. Το πιο πάνω κείµενο δεν συντάχτηκε για να
χαϊδέψει αυτιά, ούτε για να δηµιουργήσει τριβές.
Γράφτηκε για να δείξει τις προθέσεις και την διά-
θεση του Ε.Σ. να προχωρήσει σε συνεργασία µε
όλους τους εµπλεκόµενους φορείς για την οριστι-
κή λύση του φαινοµένου, µε σκοπό πάντα την
διασφάλιση των συµφερόντων των µελών του.

Το ∆.Σ του Εµπορικού
Συλλόγου Πάρου - Αντιπάρου”.

Η Τοπική Οργάνωση ΠΑΣΟΚ Πάρου -
Αντιπάρου µε ανακοίνωσή της παίρνει
θέση στα τελευταία πολιτικά γεγονότα
και κυρίως στο νέο πακέτο των φορολο-
γικών µέτρων που εξήγγειλε ο κος
Αλογοσκούφης. Αναλυτικά η ανακοίνω-
ση έχει ως εξής:

«Η κυβέρνηση Καραµανλή, η κυβέρνη-
ση των απατηλών υποσχέσεων, δέσµια
των µεγάλων συµφερόντων και της
τραγικής ανικανότητας της, οδήγησε µε
την πολιτική της, την οικονοµία στην
κατάρρευση και µεγάλα τµήµατα της
ελληνικής κοινωνίας στην εξαθλίωση.
Υπό την πλήρη κάλυψη του πρωθυ-
πουργού ο βασικός υπεύθυνος για το
«Βατερλώ» της ελληνικής οικονοµίας
κος Αλογοσκούφης ρίχνει στις πλάτες
των οικονοµικά ασθενέστερων τα βάρη
της δικής του αποτυχίας.
Σαν να µην έφθανε η πρωτοφανής
ακρίβεια και ο υπέρογκος δανεισµός που
έχουν εξουθενώσει τους Έλληνες ήρθε
και το νέο πακέτο των φορολογικών
µέτρων για να τον αποτελειώσει.
Μεταξύ των άλλων καταργείται το
αφορολόγητο των 10.500 ευρώ και επι-
βάλλεται κεφαλικός φόρος σε όλους
τους ελεύθερους επαγγελµατίες ίσος µε
το 10% του δηλωθέντος εισοδήµατος
ανεξαρτήτου ύψους.
Για τα νησιά µε πληθυσµό κάτω των
3.100 κατοίκων το αφορολόγητο -που
µε αποφάσεις των κυβερνήσεων του
ΠΑΣΟΚ ήταν 16.000 ευρώ- καταργείται

αποδεικνύοντας ότι η Νέα ∆ηµοκρατία
αναγνωρίζει τη νησιωτικότητα µόνο στα
λόγια.
Ο κος Αλογοσκούφης που διέλυσε
τους ελεγκτικούς µηχανισµούς και
ευνόησε την φοροδιαφυγή έρχεται
σήµερα και επιτίθεται φορολογικά επί
δικαίων και άδικων προκειµένου να
καλύψει την «µαύρη τρύπα» του προϋ-
πολογισµού που ο ίδιος µε την πολιτική
του δηµιούργησε.
Την ίδια στιγµή η σπατάλη στο δηµό-
σιο τοµέα συνεχίζεται. Οι ηµέτεροι και
οι κουµπάροι κάνουν «party» µε τα
χρήµατα του Ελληνικού λαού και οι
πρώην «νταβατζήδες» είναι πλέον κολ-
λητοί της κυβέρνησης.
Η επανίδρυση του κράτους κατάντησε
ανέκδοτο και έγινε συνώνυµο µε την
διαφθορά, την ρουσφετολογία, την
αναξιοκρατία, την χειραγώγηση της
δικαιοσύνης και µε την καταρράκωση
του κύρους των δηµοκρατικών µας
δεσµών.
Το πρόσφατο κρούσµα καλπονοθείας
που αποκάλυψε το ΠΑΣΟΚ και συντελέ-
σθηκε από τη Νέα ∆ηµοκρατία κατά την
ψήφιση της πρόσφατης αναθεώρησης
άρθρων του συντάγµατος στη Βουλή
αποδεικνύει ότι αυτό το κόµµα είναι ο
συνεχιστής των πιο άθλιων, σκοτεινών
και αντιδηµοκρατικών παραδόσεων και
µεθόδων που χρησιµοποιούσε στο
µακρινό παρελθόν η ∆εξιά όταν κατείχε
την εξουσία.
Ο λαός µας δεν αντέχει άλλο την εξα-

πάτηση και την προσβολή της νοηµοσύ-
νης και της αξιοπρέπειας του. Απαιτεί
εδώ και τώρα µια άλλη πολιτική. Μια
πολιτική που θα ξαναδώσει στην πατρί-
δα µας το διεθνές της κύρος, θα ανορ-
θώσει την οικονοµία, θα αποκαταστήσει
την δηµοκρατική λειτουργία των
συνταγµατικών µας θεσµών και θα ανα-
διανέµει δίκαια τον εθνικό µας πλούτο.
Μια πολιτική που θα ξαναδώσει αισιοδο-
ξία στους Έλληνες, ελπίδα στους νέους
και όραµα στην κοινωνία.
Το ΠΑΣΟΚ έχοντας ξεφύγει οριστικά
αυτή την περίοδο της εσωστρέφειας µε
σαφές κυβερνητικό πρόγραµµα, µε την
ηγεσία του και µε όλα του τα στελέχη
σε θέση µάχης δίνει µαζί µε τον ελληνι-
κό λαό τον αγώνα για την ανατροπή
αυτής της ανίκανης αντιλαϊκής κυβέρνη-
σης.
Και εδώ στα νησιά µας, στην Πάρο
και στην Αντίπαρο, το ΠΑΣΟΚ ανασυ-
ντάσσει τις δυνάµεις του αξιοποιεί όλο
του το δυναµικό και παίρνει πρωτοβου-
λίες για την αντιµετώπιση και επίλυση
των προβληµάτων που έχει δηµιουργή-
σει η αδιέξοδη πολιτική της Νέας
∆ηµοκρατίας. Για το ΠΑΣΟΚ και για το
λαό µας υπάρχει άλλος δρόµος. Είναι ο
δρόµος της δυνατής Ελλάδας, της δηµο-
κρατικής διακυβέρνησης, της ισχυρής
οικονοµίας και της δίκαιης κοινωνίας.
Αυτό το δρόµο τον χαράζουµε µαζί µε
τον Ελληνικό λαό και αισιοδοξούµε ότι η
µέρα που θα φτάσουµε στο τέρµα του
πλησιάζει».

ΑΑνακοίνωσηη  ττηης  ΤΤοππικής  Οργάνωσηης  ΠΑΑΣΟΚ  Πάρου  -  ΑΑνττιππάρου

«Ï ëáüò ìáò äåí áíôÝ÷åé
Üëëï ôçí åîáðÜôçóç…»

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.

Αριθµός λογαριασµού Εθνικής Τράπεζας για
κατάθεση συνδροµών:

455/743761-79 Αργουζής Κων/νος

Η συνέντευξη που έδωσε
στον “Παριανό Τύπο” η
πρόεδρος του ∆ηµοτικού
Λιµενικού Ταµείου κ. Βάσω
Σκαραµαγκά τεκµηριώνει
αυτά τα οποία σχολιάζο-
νταν αρνητικά στην τοπική
µας κοινωνία για τον
τρόπο που λειτουργούσε
το ∆.Λ.Τ. Πάρου -
Αντιπάρου.
Παντελής έλλειψη οργάνω-
σης που την υποχρεώνει
να ξεκινήσει από την αρχή
και σύννοµα τη λειτουργία
ενός από τους πλέον
σηµαντικούς φορείς του
νησιού. Είναι ενδεικτικό ότι
ο προϋπολογισµός και το
τεχνικό πρόγραµµα του
2008 ψηφίστηκαν τον
Αύγουστο του 2008, όταν
έπρεπε να είχαν ψηφιστεί
τον Νοέµβριο του 2007.
Και για όσους γνωρίζουν,
έργα και δαπάνες που δεν
εµπεριέχονται στον προϋ-
πολογισµό και στο τεχνικό
πρόγραµµα δεν µπορούν
να εκτελεστούν.
Η συνέντευξη έχει ως
εξής:

- Κυρία Σκαραµαγκά,
στην τελευταία συνε-
δρίαση του ∆.Σ. του
Λιµενικού Ταµείου
υπερψηφίστηκαν οµό-

φωνα το τεχνικό πρό-
γραµµα και ο προϋπο-
λογισµός για το 2008.
Ποια είναι η φιλοσοφία
τους;
«Ο προϋπολογισµός του
2008 είναι ένας προϋπολο-

γισµός εκκίνησης και οικο-
νοµικής εκκαθάρισης από
τις υποχρεώσεις του
παρελθόντος. ∆ίνεται προ-
τεραιότητα στην οργάνω-
ση του Λιµενικού Ταµείου
και στην υλοποίηση έργων

κατά προτεραιότητα στο
λιµάνι της Παροικιάς. Θα
πρέπει να σηµειωθεί ότι ο
προϋπολογισµός γίνεται µε
καθυστέρηση, αφορά το
έτος 2008 και έχει χρόνο
υλοποίησης µέχρι το τέλος
του έτους. Τον Νοέµβριο
του 2008 θα πρέπει να
συντάξουµε τον προϋπο-
λογισµό του επόµενου
έτους».

- Αντιµετωπίσατε
δυσκολίες στην κατάρ-
τιση τόσο του προϋπο-
λογισµού όσο και του
τεχνικού προγράµµα-
τος;
«Ήταν σηµαντική η συµ-

Συνένττευξη  με  ττην  πρόεδρο  ττου  ∆ημοττικούύ  Λιμενικούύ               

ÎåêéíÜåé ìéá íÝá 
“736.000 ευρώ
είναι οι οφειλές
των ετών 2005,
2006 και 2007.
Θα πληρωθούν
αφού
προηγουµένως
ελεγχθούν όλα
τα τιµολόγια και
τα παραστατικά
µε σύννοµες
διαδικασίες”



Π α ρ ι α ν ό ς  Τ ύ π ο ςΠ α ρ ι α ν ό ς  Τ ύ π ο ς 9Πέμπτη  4  Σεπτεμβρίου 2008

βολή των επιτροπών που
είχαν συγκροτηθεί από το
∆ιοικητικό Συµβούλιο, στη
προηγούµενη συνεδρίασή
του,  για την καταγραφή
των οφειλών παρελθόντων
ετών, καθώς και για τη
σύνταξη του τεχνικού προ-
γράµµατος. Οι δυο επιτρο-
πές αυτές ήταν από τα
µέλη του ∆.Σ. Μαρουσώ
Φραγκούλη, Στέφανο
Γαβαλά, Ευριπίδη
Ακάλεστο, Αλέκο Μελανίτη
και τον ∆ηµοτικό
Σύµβουλο Γιάννη
Αλιπράντη που εκδήλωσε
την επιθυµία να βοηθήσει
σε αυτή την προσπάθεια.
Τους ευχαριστώ θερµά για
τη σηµαντική βοήθεια που
προσέφεραν στην κατάρτι-
ση του προϋπολογισµού
και του τεχνικού προγράµ-
µατος. Να σηµειώσω
ακόµα ότι για ένα µήνα
πραγµατοποιήθηκαν συνα-
ντήσεις µε τα Τοπικά
Συµβούλια της Πάρου και
την Κοινότητα Αντιπάρου
στις οποίες έγινε καταγρα-
φή των αναγκών και των
έργων που πρέπει να υλο-
ποιηθούν. Για τον ίδιο
λόγο έγιναν συναντήσεις
και µε διάφορους φορείς
του νησιού όπως το
Σύλλογο Ψαράδων, τον
Ν.Ο. Πάρου, τους ναυτι-
κούς πράκτορες, τους
λαντζέρηδες κ.λπ. Τα στοι-
χεία αυτά όλα επεξεργά-
στηκαν, έγινε ιεράρχηση
αναγκών κατά προτεραιό-
τητα και από τη νέα χρο-
νιά θα µπορούν να εντα-
χθούν τα έργα στο πρό-
γραµµα του 2009 και να
προχωρήσουν οι διαδικα-
σίες υλοποίησής τους.
Θέλω να γίνει κατανοητό
ότι το Λιµενικό Ταµείο για
να υλοποιήσει ένα σηµα-
ντικό έργο θα πρέπει να
λειτουργεί συλλογικά και
µε διαδικασίες».

- Με ποιες διαδικασίες
θα πρέπει να λειτουρ-
γήσει το Λιµενικό
Ταµείο;
«Το ∆.Σ. θα πρέπει να σχε-
διάσει τα έργα που θέλει
να υλοποιήσει στο χώρο
αρµοδιότητάς του. Έργα
µε προγραµµατισµό τα
οποία θα έχουν ιεραρχηθεί
και θα έχουν προετοιµα-
στεί για την υλοποίησή
τους (ωριµότητα µελετών,
αδειοδοτήσεις κ.λπ.). Θα
πρέπει να γίνει σαφές ότι
το Λιµενικό Ταµείο είναι ο
φορέας διοίκησης και εκµε-
τάλλευσης λιµανιών και
µπορεί να εκτελέσει έργα
όπου είναι καθορισµένη
χερσαία ζώνη στο λιµενικό
χώρο και όχι όπως νοµί-
ζουν πολλοί οπουδήποτε
υπάρχει αιγιαλός ή παρα-
λία. Γι’ αυτό το λόγο στο

Τεχνικό Πρόγραµµα του
2008 έχει ενταχθεί µελέτη
καθορισµού χερσαίων
ζωνών, όπου δεν υπάρ-
χουν, για την Πάρο -
Αντίπαρο έτσι ώστε να
µπορούµε να υλοποιήσου-
µε οποιοδήποτε έργο µε
σύννοµο τρόπο».

- Αναλάβατε αρχές
Ιουνίου την προεδρία
του ∆ηµοτικού
Λιµενικού Ταµείου σε
µια δύσκολη εποχή. Τι
παραλάβατε, τι αλλάξα-
τε;
«Όπως είναι γνωστό σε
όλους, δυστυχώς, το
Λιµενικό Ταµείο δεν ήταν
µια συγκροτηµένη υπηρε-
σία. Προσπάθησα λοιπόν
να συγκεντρώσω κατ’
αρχήν όλο το αρχείο
(µελέτες, έργα, αποφάσεις,
εντάλµατα, οφειλές, τιµο-
λόγια κ.λπ.) έτσι ώστε να
έχω µια σαφή εικόνα για
την υπάρχουσα κατάσταση
του Λιµενικού Ταµείου.
Αυτή ήταν µια προσπάθεια
επίπονη καθότι όλα τα
στοιχεία δεν ήταν συγκε-
ντρωµένα σε ένα συγκε-

κριµένο χώρο, πολλά από
αυτά έχουν κατασχεθεί
από τη Λιµενική Αρχή στα
πλαίσια της προανάκρισης
και παραµένουν εκεί, ενώ
δεν υπήρχε ούτε ένας
υπάλληλος του Λιµενικού
Ταµείου που να µπορεί να
µου παραδώσει όλο το
αρχείο και να µε ενηµερώ-
σει σχετικά. 

Αφού µάζεψα όλα αυτά τα
στοιχεία τα µετέφερα και
εγκαταστάθηκα στην έδρα
του Λιµενικού Ταµείου που
είναι πλησίον της πλατείας
της Εκατονταπυλιανής.

Εκεί έγινε εκκαθάριση και
αρχειοθέτηση όλου του
υλικού. Σε αυτή την προ-
σπάθεια, καθώς και για τη
σύνταξη του προϋπολογι-
σµού και τη µέχρι σήµερα
διοικητική υποστήριξη
ευχαριστώ τους υπαλλή-
λους του ∆ήµου την κ.
Μαρουσώ Σκιαδά, την κ.
Τασία Παραή και την κ.
Λέτα Αποστολοπούλου για
την αµέριστη βοήθειά
τους.  Με αυτό τον τρόπο
απέκτησα µια πρώτη εικό-
να για την συνολική κατά-
σταση της υπηρεσίας. Στη

συνέχεια µε τη βοήθεια
των επιτροπών από τα
µέλη του ∆.Σ. έγινε κατα-
γραφή των οφειλών
παρελθόντων ετών του
Λιµενικού Ταµείου προς
τρίτους. Οι οφειλές αυτές
όπως θα είδατε και στον
προϋπολογισµό ανέρχονται
στο ύψος των 736.000
ευρώ. Πρόκειται για οφει-
λές έργων, µελετών, παρο-
χής υπηρεσιών, προµηθει-
ών και αφορούν τα έτη
2005, 2006 και 2007. Είναι
αυτονόητο ότι η πληρωµή
αυτών των οφειλών στους

δικαιούχους θα γίνει µε
σύννοµες διαδικασίες αφού
προηγουµένως ελεγχθούν
όλα τα τιµολόγια και τα
παραστατικά. Θεωρώ
σηµαντικό να αναφέρω ότι
ήδη το Λιµενικό Ταµείο
απέκτησε από 1ης /9ου
τον πρώτο δικό του διοικη-
τικό υπάλληλο, την κ.
Κων/να Τσιακάλου, που
ήρθε µε µετάταξη, µε
µεταφορά θέσης, από το
∆ήµο Χαλανδρίου, οπότε
ξεκινάει µια νέα αρχή…. 

- Τι προτίθεστε να
αλλάξετε στο άµεσο
µέλλον για την καλύτε-
ρη λειτουργία του
Λιµενικού Ταµείου.
«Στον προϋπολογισµό του
2008 έχει προβλεφθεί
πίστωση για την αµοιβή
ορκωτών λογιστών για τον
έλεγχο της οικονοµικής
κατάστασης που παρέλαβα
καθώς και για την υποστή-
ριξη της οικονοµικής δια-
χείρισης της τρέχουσας
περιόδου, έτσι ώστε να
συνταχθεί ισολογισµός για
το έτος 2008 και να υπάρ-
ξει πλήρης διαφάνεια και
ενηµέρωση των πολιτών
στη διαχείριση των εσό-
δων.
Από εκεί και πέρα, ως
∆ιοικητικό Συµβούλιο, θα
δώσουµε βαρύτητα στην
οργάνωση της λειτουργίας
του Λιµενικού Ταµείου µε
την πρόσληψη του κατάλ-
ληλου προσωπικού (µηχα-
νικοί, οικονοµολόγοι), την
εγκατάσταση της υλικοτε-
χνικής υποδοµής (κοµπιού-
τερ, προγράµµατα παρακο-
λούθησης εσόδων), έτσι
ώστε να µπορεί να λει-
τουργεί αυτοτελώς ως
υπηρεσία».

- Έργα θα δούµε στο
νησί και πότε;
«Όπως είδατε και στο
Τεχνικό Πρόγραµµα του
έτους 2008 έχουν µπει

κατά προτεραιότητα η επι-
σκευή του κεντρικού λιµα-
νιού της Παροικιάς από τις
σπηλαιώσεις (480.000
ευρώ) και η επισκευή της
ράµπας στον παλαιό προ-
βλήτα (40.000 ευρώ).
Αυτά τα δυο έργα θεωρώ
ότι είναι πάρα πολύ σηµα-
ντικά για την ασφαλή
πρόσδεση όλων των πλοί-
ων που προσεγγίζουν το
νησί µας. Είναι έργα
άµεσης προτεραιότητας.
Υπάρχουν οι σχετικές
µελέτες και µπορούµε να
τα υλοποιήσουµε άµεσα.
Από εκεί και πέρα έχει
ενταχθεί κατά προτεραιό-
τητα και το έργο “εκσυγ-
χρονισµός και αναβάθµιση
στεγάστρων στο λιµάνι” µε
αρχική πίστωση 50.000
ευρώ, το οποίο µετά τις
εγκρίσεις από τις αρµόδιες
υπηρεσίες που αναµένου-
µε, θα µπορεί να δηµοπρα-
τηθεί για το επόµενο έτος.
Η πρώτη εικόνα της Πάρου
που αποκτά ο επισκέπτης
βγαίνοντας στο λιµάνι δεν
αρµόζει για το νησί µας,
πρέπει να κατασκευαστούν
νέα στέγαστρα που να
ανταποκρίνονται σε ένα
σύγχρονο και ασφαλές
λιµάνι. Επίσης σε σύντοµο
χρονικό διάστηµα θα γίνει
η απαραίτητη ηλεκτροδό-
τηση σε διάφορους λιµενι-
κούς χώρους που είναι
απαραίτητη, όπως στο
λιµάνι της Πούντας κ.λπ.
Άµεσα θα τοποθετηθούν οι
απαραίτητοι προσκρουστή-
ρες και η δέστρα στον
κεντρικό προβλήτα τα
οποία είχαν ζητηθεί από
τον καπετάνιο του κρουα-
ζιερόπλοιου που έρχεται
στο νησί µας».

- Μετά από τις δυσκο-
λίες που αντιµετωπίσα-
τε σε αυτό το τρίµηνο
µετανιώσατε για την
επιλογή σας να αποδε-
χθείτε την πρόταση για
την προεδρία του
∆ηµοτικού Λιµενικού
Ταµείου;
«Οµολογουµένως υπήρξαν
κάποιες δύσκολες στιγµές
στο ξεκίνηµα, αλλά η επι-
θυµία µου να οργανώσω
το Λιµενικό Ταµείο και να
λειτουργήσει µε σωστή
υποδοµή και διαδικασίες
ήταν πολύ έντονη ώστε να
τις ξεπεράσω. Είναι πολύ
σηµαντικό για µένα ένας
φορέας όπως το Λιµενικό
Ταµείο, που διαθέτει σηµα-
ντικούς ίδιους πόρους, να
µπορέσει να ορθοποδήσει,
να παράγει έργο για το
καλό του τόπου µας και να
αποκατασταθεί η εικόνα
και το κύρος που του αξί-
ζει στην Παριανή κοινω-
νία».

              Ταμείου  Πάρου  -  Ανττιπάρου  Βάσσω  Σκαραμαγκά

ΠΡΡΟΫΠΟΛΟΓΓΙΙΣΜΟΣ  ΕΕΤΟΥΣ  2008

ΤΕΕΧΝΝΙΙΚΟ  ΠΡΡΟΓΓΡΡΑΜΜΑ  ΕΕΤΟΥΣ  2008

áñ÷Þ ãéá ôï Ôáìåßï...

“∆υστυχώς, το
Λιµενικό Ταµείο
δεν ήταν µια
συγκροτηµένη
υπηρεσία.
Προσπάθησα
λοιπόν να συγκε-
ντρώσω κατ’
αρχήν όλο το
αρχείο (µελέτες,
έργα, αποφά-
σεις, εντάλµατα,
οφειλές, τιµολό-
για κ.λπ.) έτσι
ώστε να έχω µια
σαφή εικόνα για
την υπάρχουσα
κατάσταση του
Λιµενικού
Ταµείου”

“Στο Τεχνικό
Πρόγραµµα του
έτους 2008
έχουν µπει κατά
προτεραιότητα η
επισκευή του
κεντρικού λιµα-
νιού της
Παροικιάς από
τις σπηλαιώσεις
(480.000 ευρώ)
και η επισκευή
της ράµπας στον
παλαιό προβλή-
τα (40.000
ευρώ)”
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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.
Ενοικιάζεται, Παροικία, οικία πολυτελούς
κατασκευής πέτρινη 56 τ.µ. επιπλωµένη µε α/c,
βεράντα, κήπος, τιµή ανά µήνα 500 ευρώ.
Τηλ.6978010678.

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.
Zητείται τεχνολόγος ή µηχανικός για παρακο-
λούθηση οικοδοµικών έργων.
Aποστολή βιογραφικών στο
info@ergorythmos.gr ή µέσω fax στο
2284023274.
Ζητείται υπάλληλος από κατασκευαστική εται-
ρεία στην Παροικιά. Τηλ. - Fax: 2284023353

Αγγελίες

Πάρος Νάουσα Παραδοσιακή κατοικία δυο ορόφων 110
τµ σε κεντρικό σηµείο. Τιµή 220.000 ευρώ.
Μεσιτικό Λεοντής. Τηλ.: 6944-276444
Πάρος Λεύκες πολύ παλιό παραδοσιακό σπίτι δυο ορό-
φων 80 τµ σε κεντρικό σηµείο µε πρόσβαση αυτοκινή-
του.
Μεσιτικό Λεοντής. Τηλ.: 6944-276444
Πάρος Κάµπος σε οικόπεδο εντός οικισµού 250 τµ
παραδοσιακή οικία 80 τµ µε δυο υπνοδωµάτια, µπάνιο,
αποθήκη, σκεπαστή βεράντα και θαυµάσια θέα τη
θάλασσα. Τιµή 165.000 ευρώ.
Μεσιτικό Λεοντής. Τηλ.: 6944-276444
Πάρος Ασπριές πάνω από την Παροικιά, αγροτεµάχιο
13.000 τµ άρτιο οικοδοµήσιµο µε δρόµο και θαυµάσια
θέα.
Μεσιτικό Λεοντής. Τηλ.: 6944-276444
Πάρος Καµάρες επί του δρόµου δυο µαγαζιά των 100
τµ το καθένα σε οικόπεδο 2.500 τµ άριστη κατασκευή.
Τιµη 395.000 ευρω.
Μεσιτικό Λεοντής. Τηλ.: 6944-276444
Πάρος Αλυκή παραδοσιακής αρχιτεκτονικής µεζονέτα,
µε δυο υπνοδωµάτια, µεγάλο σαλόνι, γκαράζ, πάνω σε
λόφο µε θαυµάσια θέα και οικόπεδο εντός οικισµού.
Μεσιτικό Λεοντής. Τηλ.: 6944-276444
Πάρος Παροικιά σπίτι µονοκατοικία 60 τµ, 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 µόνο
110.000 ευρώ.
Μεσιτικό Λεοντής. Τηλ.: 6944-276444
Πάρος Αλυκή αγροτεµάχιο 4.000 τµ άρτιο οικοδοµήσι-
µο µε πολύ καλή θέα και δρόµο. Τιµή 100.000 ευρώ.
Μεσιτικό Λεοντής. Τηλ.: 6944-276444
Πάρος Πούντα οικόπεδο 570 τµ εντός οικισµού έτοιµο
να οικοδοµήσει, πολύ κοντά στην θάλασσα µόνο 49.000
ευρώ.
Μεσιτικό Λεοντής. Τηλ.: 6944-276444
Πάρος Φάραγκας επί του δρόµου 2.500 τµ αυτόνοµο
αγροτεµάχιο µε άδεια για δυο σπίτια 125 τµ συνολικά και
θαυµάσια θέα την παραλία.
Μεσιτικό Λεοντής. Τηλ.: 6944-276444
Πάρος Λεύκες αγροτεµάχιο 4.600 τµ κοντά στους
µύλους άρτιο οικοδοµήσιµο µε θέα τη θάλασσα. Τιµή
88.000 ευρώ.
Μεσιτικό Λεοντής. Τηλ.: 6944-276444
Πάρος δυτικά οικόπεδο εντός οικισµού 4.000 τµ µε
καλή θέα, κτίζει 900 τµ, όλες οι παροχές.
Μεσιτικό Λεοντής. Τηλ.: 6944-276444
Πάρος Πούντα 50 µέτρα από τη θάλασσα οικία 80 τµ
µε δυο υπνοδωµάτια σε οικόπεδο 1500 µ εντός οικισµού
µε θαυµάσιο κήπο µε πολλά δέντρα, δυο πηγάδια, µπο-
ρεί να οικοδοµήσει ακόµα 200 τµ. 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.

Έφυγε ο Πέτρος Μπαφίτης
Στις 25 Αυγούστου και σε ηλικία 80 ετών έφυγε ο
Πέτρος Μπαφίτης.
Η κηδεία του ήταν πάνδηµη, αφού ο Πέτρος
Μπαφίτης, ήταν αγαπητός όχι µόνο στη Νάουσα,
αλλά σε όλο το νησί.
Υπηρέτησε την τοπική αυτοδιοίκηση της Πάρου, ως
Πρόεδρος της Κοινότητας Νάουσας για πολλές τετραε-
τίες, αφού οι Ναουσαίοι ανεξάρτητα και πέρα από
πολιτικές τοποθετήσεις, τον ψήφιζαν πάντοτε ως τον
πλέον κατάλληλο για να διαχειριστεί τα κοινά του
χωριού µέχρι το 1985, οπότε και αποχώρησε από την
ενεργό πολιτική δράση του τόπου του.

ΕΕυυχχααρριισσττήήρριιοο
Θα θέλαµε να εκφράσουµε την ευγνωµοσύνη µας σε όλους τους συµπατριώτες
µας, που συνόδευσαν τον αξέχαστο σύζυγο και πατέρα µας στην τελευταία του
κατοικία και συµπαραστάθηκαν στο βαρύ πένθος µας.

Η σύζυγος, τα τέκνα του, τα εγγόνια του και τα αδέλφια του

ΕΕυυχχααρριισσττήήρριιοο
Ευχαριστούµε όλους
εσάς που µε τη
παρουσία σας, τη
σκέψη και την
αγάπη σας συντρο-
φεύσατε τις πιο
δύσκολες ώρες της
ζωής µας 
και απαλύνατε µε
τις εκδηλώσεις σας
το µεγάλο µας πόνο
για το χαµό του
∆ηµήτρη µας.

Οικογένεια
Χρυσούλας
∆ηµ. Γκίκα

Θάνατοι
Πέθανε στην Παροικιά στις 6/8/2008 η Μαρουσώ Μπαρµπαρή
του Κων/νου ετών 78.
Πέθανε στην Παροικιά στις 11/8/2008 ο Αναστάσιος Γεωργίου
του ∆ηµητρίου ετών 91.
Πέθανε στον Κάµπο στις 12/8/2008 ο Αθανάσιος Σιφναίος του
Νικολάου ετών 84.
Πέθανε στην Αθήνα στις 18/8/2008 και µεταφέρθηκε στην Πάρο ο
Σταύρος ∆αφερέρας του Αντωνίου ετών 93.
Πέθανε στην Αθήνα στις 21/8/2008 και µεταφέρθηκε στην Πάρο ο
Γεώργιος Καλλέργης του Νικολάου ετών 64.
Πέθανε στην Αθήνα στις 29/8/2008 και µεταφέρθηκε στην Πάρο ο
Γεώργιος Μελανίτης του Σταύρου ετών 85.

Βαππτίσειςς
Στις 23/7/2008 στη Μάρπησσα ο Φραγκίσκος
Κεφάλας και η Εµµανουέλα Βαβανού βάπτι-
σαν το αγοράκι τους και το ονόµασαν Γεώργιο.
Στις 26/7/2008 στην Παροικιά ο Κων/νος
Ραγκούσης και η Μαρία Κανίρη βάπτισαν το
αγοράκι τους και το ονόµασαν Αντώνιο.
Στις 3/8/2008 στη Μάρπησσα ο Ιωάννης
Λιβάνιος και η Μαρία Καραπανάγου βάπτισαν
το αγοράκι τους και το ονόµασαν Πέτρο -
Ιωάννη.
Στις 7/8/2008 στο Άσπρο Χωριό ο Αντώνιος
Χανιώτης και η Αννεζώ Τριβυζά βάπτισαν το
κοριτσάκι τους και το ονόµασαν Αντωνία -
Γεωργία.
Στις 9/8/2008 στην Παροικιά ο Μιχαήλ
Γαβαλάς και η Ηλιάνα Γεραλή βάπτισαν το
κοριτσάκι τους και το ονόµασαν Ζαχαρούλα.
Στις 16/8/2008 στην Παροικιά ο Γιώργος
Τζίτζης και η Ευτυχία Λουκή βάπτισαν το
κοριτσάκι τους και το ονόµασαν Μαρία -
∆ήµητρα.
Στις 17/8/2008 στην Παροικιά ο Αργύριος
∆ρακάκης και η Ειρήνη Αλιπράντη βάπτισαν
το αγοράκι τους και το ονόµασαν Μιχαήλ.
Στις 23/8/2008 στη Νάουσα ο ∆ηµήτρης
Μακρυκώστας και η Μαρία Παπαπέτρου
βάπτισαν το κοριτσάκι τους και το ονόµασαν
Άννα.
Στις 23/8/2008 στα Μάρµαρα ο Σπανόπουλος
Σοµπόνης και η Μαρία - Ελένη Παπαδέα
βάπτισαν το κοριτσάκι τους και το ονόµασαν
∆ανάη.
Στις 24/8/2008 στη Νάουσα ο Πέτρος
Πατινιώτης και η Αικατερίνη Ανδρεολάτου
βάπτισαν τα δίδυµά τους και τα ονόµασαν Νίκη
και ∆ηµήτριο.
Στις 24/8/2008 στα Μάρµαρα ο Γεώργιος
Μαζαρακιώτης και η Αρχόντω Μπελούκη
βάπτισαν το αγοράκι τους και το ονόµασαν
Κωνσταντίνο.
Στις 31/8/2008 στην Παροικιά ο Μιχαήλ
Λειβαδάς και η Άννα Πόλλο βάπτισαν το κορι-
τσάκι τους και το ονόµασαν Αθηνά - Μάνια.

Γάμοι
Παντρεύτηκαν στο ∆ηµαρχείο στις 21/8/2008 ο Αντώνιος Σάντας
του Φιλίππου και η Κωνσταντίνα Γιαννούλη του Ευαγγέλου.
Παντρεύτηκαν στο ∆ηµαρχείο στις 22/8/2008 ο Θεόδωρος
Χρυσάκης του Χριστοφή και η Μαριάνθη Μουλά του Άγγελου
Παντρεύτηκαν στην Παροικιά στις 23/8/2008 ο Βασίλειος
Φραγκούλης του Ιωάννου και η Αριστέα Σοµπόνη του Χρήστου.
Παντρεύτηκαν στη Νάουσα στις 30/8/2008 ο Αθανάσιος
Κοτσαλίδης του Κωνσταντίνου και η Ευφροσύνη Καρρά του
Νικολάου.
Παντρεύτηκαν στην Παροικιά στις 30/8/2008 ο Νικόλαος -
Πίνδαρος Προυκάκης και η Έλενα Κατσέλλη του Ανδρέα.
Παντρεύτηκαν στη Μάρπησσα στις 30/8/2008 ο Χρήστος Ράπτης
του ∆ηµητρίου και η Εµµανουέλα Παπαδοπούλου του Ανδρέα.
Παντρεύτηκαν στη Νάουσα στις 30/8/2008 ο Σωτήριος
Τσουκαλάς του ∆ηµητρίου και η Στέλλα Τσριτσίδου του
Γεωργίου.
Παντρεύτηκαν στη Νάουσα στις 30/8/2008 ο Πατρίκιος Μάσχας
του Αθανασίου και η Ελένη Οικονόµου του Λεωνίδα.
Παντρεύτηκαν στις Λεύκες στις 30/8/2008 ο ∆ηµήτριος
Βλαχόπουλος του ∆ιονυσίου και η Μαίη - Γεννατά Αγγελική του
Πέτρου.
Παντρεύτηκαν στην Παροικιά στις 30/8/2008 ο Βασίλειος
Ζωγράφος του Στυλιανού και η Ευαγγελία Αλιπράντη του
Ιωάννου.

Μέσα σε κλίµα έντονης
πνευµατικότητας, στις 19
Αυγούστου, το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο και οι
Φιλοξενούµενοι του Οίκου
Ευγηρίας Ποιµαντικής
Μερίµνης «Παναγία
Εκατονταπυλιανή», γιόρτα-
σαν, στο εκκλησάκι της Μονάδας, την Ανακοµιδή των
Τιµίων Λειψάνων  του Αγίου Αρσενίου.
Αρκετοί πιστοί, από κάθε γωνιά του νησιού, τίµησαν µε την
παρουσία τους τον Άγιο Αρσένιο. Μετά το πέρας της Θείας
Λειτουργίας προσφέρθηκε καφές, άρτος και γλυκίσµατα σε
όλους τους παρευρισκοµένους. 
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ΒΒααρρββάάρραα  ΦΦααρροούύπποουυ-ΜΜααννέέτταα

«Τέτοιες µεθοδεύσεις
αντιµετωπίζω τακτικά»
Από την πρόεδρο της κοινότητας Αντιπάρου κα
Βαρβάρα Βαρούπου-Μανέτα λάβαµε µε fax την
παρακάτω απαντητική επιστολή. Στην επιστολή
της η Πρόεδρος της Κοινότητας αναφέρεται στο
δηµοσίευµα της εφηµερίδας µας σχετικά µε την
απόφαση του υφυπουργού Εσωτερικών Αθανάσιου
Νάκου και την επιβολή πειθαρχικής ποινής ενός
µηνός. Η εφηµερίδα µας στο προηγούµενο φύλλο
δηµοσίευσε ολόκληρη την απόφαση του υφυ-
πουργού Εσωτερικών και σήµερα δηµοσιεύει την
απαντητική επιστολή της προέδρου της
Κοινότητας Αντιπάρου.
«Προς εφηµερίδα “Παριανός Τύπος”
Κύριε ∆ιευθυντά.
Στο φύλλο της εφηµερίδας σας δηµοσιεύσατε άρθρο
µε τίτλο «Έπεσε στον ένα µήνα από τέσσερις, µε
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών η ποινή αργίας
της Προέδρου της Κοινότητας Αντιπάρου».
Το δηµοσίευµα αυτό δεν ανταποκρίνεται στα πράγ-
µατα, διότι η ποινή αυτή δεν είναι άµεσα εκτελε-
στέα. Και τούτο διότι εκ του νόµου (άρθρο 143 παρ.
8 του Κ.∆.Κ.) η πειθαρχική αυτή ποινή αναστέλλε-
ται µε την άσκηση (κατάθεση) και µόνο της αίτησής
µου αναστολής στο Σ.τ.Ε. που εκκρεµεί. Συνεπώς
δεν είναι άµεσα εκτελεστή η ρηθείσα πειθαρχική
ποινή της αργίας αφού δεν έχει εκδοθεί απόφαση
του Σ.τ.Ε.
Εν όψει των βασίµων και αληθών αυτών ισχυρι-
σµών µου το άνω δηµοσίευµα σας δεν εξυπηρετεί
την αλήθεια, αλλά σκοπιµότητες και συµφέροντα
του εκπροσώπου της µειοψηφίας του κοινοτικού
Συµβουλίου της Αντιπάρου και των περί αυτόν µε
απώτερο σκοπό να κλονίσουν την εµπιστοσύνη των
κατοίκων της Αντιπάρου στο πρόσωπό µου ως νόµι-
µης αιρετής Προέδρου της Κοινότητας.
Οι άνθρωποι αυτοί αντί να ασχολούνται µε τα προ-
βλήµατα του νησιού µας και να συµβάλουν στην
επίλυσή τους, έχουν τάξει σκοπό της θητείας τους
στην Κοινότητά µας να συνεχίσουν την προσβολή
της τιµής και της υπόληψής µου και της κατασυκο-
φάντησής µου εδώ και δυο χρόνια παρά το γεγονός
ότι στο τέλος αποκαλύπτεται η αλήθεια.
Στην αθέµιτη αυτή προσπάθειά τους έχουν την αµέ-
ριστη συµπαράσταση βουλευτή Κυκλάδων και
µέρους του τοπικού τύπου των Κυκλάδων που από
την αρχή έσπευσε να πανηγυρίσει ότι είχα τιµωρη-
θεί τελεσίδικα µε την ποινή της αργίας των τεσσά-
ρων µηνών πράγµα όµως που τελικά απεδείχθη
αβάσιµο και αναληθές.
Απέφυγαν τότε να ενηµερώσουν τους πολίτες ότι η
ποινή αυτή ήταν γνωµοδοτική και υπόκειντο σε
ενδικοφανή προσφυγή στον υπουργό Εσωτερικών
και σε προσφυγή στο Σ.τ.Ε. και άφησαν να πλανά-
ται ότι τιµωρήθηκα τελεσίδικα µε τέσσερις µήνες
αργία, ενώ αυτό δεν ήταν οριστικό και ακόµα δεν
ενηµέρωσαν τους πολίτες ότι για το θέµα του σπη-
λαίου αθωώθηκα οµόφωνα από το Πειθαρχικό.
Τέτοιες µεθοδεύσεις αντιµετωπίζω τακτικά και αυτό
καθιστά δυσχερέστερο το έργο µου. Παρά ταύτα δεν
πτοούµαι και θα συνεχίσω να εκτελώ µε επιτυχία τα
καθήκοντά µου και κυρίως τα έργα που έχουµε
εντάξει και προσπαθούν να παρεµποδίσουν, έστω κι
αν αυτό δεν αρέσει σε εκείνους που µε αντιπολιτεύ-
ονται.
Εποµένως είναι απαραίτητο προς αποκατάσταση
της αλήθειας και της αρχής της ίσης µεταχείρισης
να δηµοσιεύσετε την παρούσα απαντητική επιστολή
µου στην εφηµερίδα σας προς ενηµέρωση των ανα-
γνωστών σας. Όσο για τα στοιχεία των µεταδηµο-
τεύσεων έχουν όλα δοθεί εκεί που έπρεπε.

Αντίπαρος, 27-08-2008
Η Πρόεδρος της Κοινότητας Αντιπάρου

Βαρβάρα Φαρούπου-Μανέτα».

Σηµείωση της εφηµερίδας
Προς κ. Μανέτα:
Η εφηµερίδα µας απλά δηµοσίευσε την απόφαση
του υφυπουργού Εσωτερικών κ. Νάκου µε την
οποία σας θέτει σε ενός µηνός αργία. Ασφαλώς
έχετε δυνατότητα προσφυγής στο Σ.τ.Ε. και για
όσο διάστηµα εκκρεµεί η έκδοση απόφασης η
ποινή που σας επιβλήθηκε δεν εκτελείται.

Με επιστολή του, που απευθύνεται
σε όλους τους κατοίκους του
∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος
Αρχιλόχου, ο Πρόεδρος του
Εξωραϊστικού Συλλόγου Μώλου
Μαρµάρων Πάρου «Ο Άγιος
Νικόλαος» κ. Ιωάννης Κληρονόµος
διευκρινίζει ότι ο σύλλογος δεν είχε
καµία ανάµειξη στην ένταξη της
περιοχής του Μώλου, στο
Ευρωπαϊκό Οικολογικό δίκτυο
NATURA 2000.
Ο σύλλογος ανέλαβε την πρωτο-
βουλία και προµηθεύτηκε το
έµβληµα των περιοχών NATURA
2000, κατασκεύασε 5 πινακίδες
και έπειτα από αίτηµά του προς το
δήµο, συνεργείο του ∆ήµου τοπο-
θέτησε τις πινακίδες στην περιοχή.
Ο κ. Κληρονόµος στην επιστολή
του που κοινοποιείται στο
∆ήµαρχο, στον Εισαγγελέα, για
προληπτικούς λόγους και σε περι-
βαλλοντικούς φορείς, καταγγέλλει
«τους δράστες της παραπλανητικής
πληροφόρησης και της δαιµονοποί-
ησης του συλλόγου».
Ολόκληρο το κείµενο της ανοικτής
επιστολής έχει ως εξής:
«ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΜΩΛΟΥ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΠΑΡΟΥ
“Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ”
Μώλος, 26 Αυγούστου 2008
Ανοικτή επιστολή
προς τους κατοίκους
του ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος
Αρχιλόχου Πάρου
Αγαπητοί συντοπίτες,
µετά τις ανεξέλεγκτες διαστάσεις
που έλαβε το θέµα της τοποθέτη-
σης ενηµερωτικών πινακίδων
«NATURA 2000» από το ∆ήµο
Πάρου και την παραπληροφόρηση
που σκόπιµα ή λόγω άγνοιας
υπάρχει για τις δραστηριότητες του
Συλλόγου µας, επιθυµούµε να σας
ενηµερώσουµε  υπεύθυνα για τα
εξής:

1. Η ένταξη της περιοχής του
Μώλου στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό
∆ίκτυο «NATURA 2000» πραγµατο-
ποιήθηκε µετά από πρόταση που
υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή το Υπουργείο Χωροταξίας
και Περιβάλλοντος στα τέλη της
δεκαετίας του 1990. Η πρόταση
αυτή επικυρώθηκε το έτος 2003
από την τότε αρµόδια Υπουργό κα
Β. Παπανδρέου και την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επιθυµούµε
να διαβεβαιώσουµε τους συντοπίτες
µας ότι σε ολόκληρη τη διαδικασία
αυτή, η οποία διεξάχθηκε, όπως
ήταν φυσικό, σε ανώτερο πολιτικό
και διπλωµατικό επίπεδο, ο
Σύλλογός µας δεν έπαιξε, ούτε
και θα µπορούσε εξάλλου να
παίξει οποιοδήποτε ρόλο, όπως
αστόχως και ανακριβώς  υποστηρί-
ζει στο άρθρο της 16ης Αυγούστου
2008 η εφηµερίδα «Τα Νέα της
Πάρου», αποδίδοντας στον Πρόεδρο
του Συλλόγου µας υψηλές γνωρι-
µίες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

2. Ο Σύλλογός µας,  στο πλαίσιο
των δραστηριοτήτων του για την
προστασία του περιβάλλοντος της
περιοχής µας, έλαβε την πρωτο-

βουλία να έλθει  σε επαφή µε τις
Υπηρεσίες Περιβάλλοντος της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να
προµηθευτεί το έµβληµα των
περιοχών «NATURA 2000» προκει-
µένου να επισηµανθεί η αντίστοιχη
περιοχή του Μώλου. H ενέργειά
του αυτή  αποδείχθηκε ότι ήταν
απαραίτητη, όπως καταδεικνύει και
το δηµοσίευµα των Νέων της
Πάρου της 2/8/2008 σχετικά µε
την εξολόθρευση ολόκληρων οικο-
γενειών φασιανών κατά τη διάρκεια
του περασµένου χειµώνα  καθώς
και την πρόσφατη απόρριψη µπά-
ζων στην περιοχή του υγροβιότο-
που του Μώλου.
Στη συνέχεια, µε έξοδα του
Συλλόγου κατασκευάστηκαν 5
πινακίδες και, δεδοµένης της εκ
του Νόµου αδυναµίας του
Συλλόγου µας να τοποθετήσει τις
πινακίδες, ζητήθηκε στις
29/2/2008 µε την υπ΄αριθµ. 295
αίτησή µας από το ∆ήµο Πάρου η
τοποθέτησή τους.

3. Πράγµατι, µετά από ενέργειες
των διακρινόµενων για τις περιβαλ-
λοντικές τους ανησυχίες ∆ηµάρχου
και Αντιδηµάρχου Πάρου, µετέβη
στις 10 το πρωΐ της 1ης Αυγούστου
τριµελές συνεργείο των Τεχνικών
Υπηρεσιών του ∆ήµου στο Μώλο, το
οποίο και τοποθέτησε τρεις από τις
πέντε πινακίδες, ενώ δύο από αυτές
τοποθέτησε στη Σάντα Μαρία που
ανήκει επίσης στο ∆ίκτυο «NATURA
2000».

4. Με την ευκαιρία αυτή και προς
άρση κάθε παρεξηγήσεως, επιθυ-
µούµε επίσης να δηλώσουµε  ότι η
µη κατασκευή του εµπορικού
λιµανιού στην περιοχή µας δεν
οφείλεται σε ενέργειες του
Συλλόγου µας, αλλά στην ένταξή
της στο ∆ίκτυο «NATURA 2000»
που δεν επιτρέπει την κατασκευή
µεγάλων έργων σε τέτοιου είδους
περιοχές.

Θα θέλαµε επίσης να υπογραµµί-
σουµε ότι η σχετική µε το ∆ίκτυο
«NATURA 2000» κοινοτική  νοµο-
θεσία δεν  προβλέπει καµία απαγό-
ρευση όσον αφορά την κατασκευή
ιδιωτικών κατοικιών στις εν λόγω
περιοχές. Το γεγονός αυτό επιβε-
βαίωσε πρόσφατα και ο επιστηµο-
νικός συνεργάτης του ∆ηµάρχου
Πάρου κ. Γ. Κουζούµης, ο οποίος
δήλωσε στην εφηµερίδα «Φωνή της
Πάρου» (φύλλο 23-24  της
13/8/08) ότι «…προφανώς ο
κόσµος δεν έχει καταλάβει πως
όταν µία περιοχή χαρακτηρίζε-
ται NATURA δεν σηµαίνει ταυτό-
χρονα, περιορισµός στη δόµη-
ση».

5. Πιστεύουµε ότι εδώ και πολύ
καιρό υπάρχει, για γνωστούς αλλά
και άγνωστους λόγους, εκτεταµένη
παραπλάνηση των συντοπιτών µας
ως προς τις δραστηριότητες και τον
ρόλο του Συλλόγου µας καθώς και
προσπάθειες δαιµονοποίησής του
για διάφορα θέµατα που αφορούν
τους συντοπίτες µας.

6. Καταγγέλλουµε τους δράστες της
παραπλανητικής πληροφόρησης
και της δαιµονοποίησης του
Συλλόγου µας.
Καταγγέλλουµε µε την ευκαιρία
αυτή και ορισµένα σηµεία του σχε-
τικού άρθρου της εφηµερίδας «Τα
Νέα της Πάρου», όπως π.χ.
« … καταλάβαµε ότι µεταξύ των
κατοίκων της περιοχής και του
συλλόγου  Άγιος Νικόλαος
υπάρχει ένας ακήρυκτος πόλε-
µος» ή ότι οι κάτοικοι είπαν «πόλε-
µο ο Κληρονόµος, πόλεµο και
εµείς». Πιστεύουµε κατ’ αρχάς ότι
τέτοιου είδους φράσεις θα µπορού-
σαν να επισύρουν τις ποινές του
άρθρου 191 του ποινικού κώδικα
περί διασποράς ψευδών ειδήσεων.
Οι εν λόγω φράσεις αναπαραγόµε-
νες από άρθρα των µέσων ενηµέρω-
σης, τα οποία επιπλέον επιδοκιµά-
ζουν τις φράσεις αυτές, λαµβάνο-
ντας θέση και ισχυριζόµενα ότι οι
κάτοικοι «…αµέσως, και µάλλον
σωστά, θίχτηκαν αφού δεν είχαν
ενηµερωθεί από τον ∆ήµο», αναµο-
χλεύουν και αναζωπυρώνουν πάθη
ωθώντας ορισµένους, όπως φηµο-
λογείται, σε φραστικές απειλές
κατά της σωµατικής ακαιραιότητας
και της περιουσίας των µελών του
Συλλόγου µας. Αυτός είναι εξάλλου
και ο λόγος για τον οποίο η παρού-
σα επιστολή κοινοποιείται για προ-
ληπτικούς λόγους και στον αρµόδιο
Εισαγγελέα για ενηµέρωσή του.

7. Πιστεύουµε ακράδαντα ότι πρέ-
πει όχι µόνο να συµβιώσουµε ειρη-
νικά µε τους συντοπίτες µας κατοί-
κους των Μαρµάρων, µε τους οποί-
ους δεν έχουµε άλλωστε τίποτα να
χωρίσουµε, ενώ αντιθέτως είναι
πάρα πολλά αυτά που µας ενώ-
νουν, αλλά και ότι πρέπει να
συνεργαστούµε άµεσα και εποικο-
δοµητικά µαζί τους για την προστα-
σία και την αειφόρο ανάπτυξη του
τόπου µας.
Λυπούµαστε ειλικρινά γιατί κανείς
από τους συντοπίτες µας των
Μαρµάρων δεν ήρθε ποτέ να µας
ζητήσει διευκρινίσεις από πρώτο
χέρι γι’ αυτά που ακούει στα καφε-
νεία και κρίνει ότι θίγουν συµφέρο-
ντά του.
Λυπούµαστε επίσης που, λόγω της
αδικαιολόγητης έντασης που υπάρ-
χει, δεν µας δόθηκε ενωρίτερα η
δυνατότητα να ενηµερώσουµε  τους
συντοπίτες µας και να ρίξουµε
άπλετο φως σε θέµατα που µέχρι
σήµερα αφήναµε στο έλεος της
παραπληροφόρησης .

8. Παρακαλούµε τον Πρόεδρο του
∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος
Αρχιλόχου να αναρτήσει την
παρούσα επιστολή στον Πίνακα
Ανακοινώσεων του δηµοτικού κατα-
στήµατος για την ενηµέρωση των
συντοπιτών µας και είµαστε πάντα
στη διάθεσή τους για οποιεσδήποτε
πρόσθετες διευκρινίσεις.

Με τιµή
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ

Ï ÄçìÞôñçò Êëçñïíüìïò
êáôáããÝëëåé...
Τους  δράστες  της  παραπλανητιικής  πληροφόρησης
καιι  της  δαιιμονοποίησης  του  Συλλόγου
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Με συµµετοχή 78 παιδιών έγιναν οι εσωτερικοί αγώνες Κολύµβησης του Ναυτικού Οµίλου
Πάρου στις εγκαταστάσεις του στα Λιβάδια Παροικίας Πάρου µε την διεξαγωγή του 12ου
Εσωτερικού Πρωταθλήµατος Κολύµβησης «Γ. Μπίσµπας» το Σάββατο στις 23 Αυγούστου 2008.
Στους τρεις πρώτους κάθε κατηγορίας απονεµήθηκαν µετάλλια και σε όλα τα παιδιά αναµνηστι-
κοί έπαινοι. Οι αθλητές της αγωνιστικής οµάδας δεν πήραν µέρος συνεχίζουν την προετοιµασία
τους για την συµµετοχή τους στο Παµπεριφερειακό Πρωτάθληµα που θα γίνει στην Ιτέα 5 και 6
Σεπτεµβρίου 2008. Οι νίκες ανά ηλικιακή κατηγορία είναι οι εξής:
1ο ΑΓΩΝΙΣΜΑ: ΣΑΝΙ∆Α ΕΛΕΥΘΕΡΟ 4-6 ΕΤΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
1. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ
2. ΤΖΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
3. ΠΑΤΕΛΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
2ο ΑΓΩΝΙΣΜΑ: ΣΑΝΙ∆Α ΕΛΕΥΘΕΡΟ 4-6 ΕΤΩΝ ΑΓΟΡΙΑ
1. ΠΕΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2. ∆ΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3. ΚΑΠΕΤΑΝΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3ο ΑΓΩΝΙΣΜΑ: ΣΑΝΙ∆Α ΕΛΕΥΘΕΡΟ 6-8 ΕΤΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
1. ΠΑΤΕΛΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
2. ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΤΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ
3. ΜΠΑΡΜΠΑΡΗ ΜΑΡΙΑ
4ο ΑΓΩΝΙΣΜΑ: ΣΑΝΙ∆Α ΕΛΕΥΘΕΡΟ 6-8 ΕΤΩΝ ΑΓΟΡΙΑ
1. ΝΟΜΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆ΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ - ΑΡΗΣ
3. ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΙΑΣΩΝΑΣ
5ο ΑΓΩΝΙΣΜΑ: ΣΑΝΙ∆Α ΥΠΤΙΟ 6-8 ΕΤΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
1. ΠΑΤΕΛΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
2. ΜΠΑΡΜΠΑΡΗ ΜΑΡΙΑ
3. ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΤΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ
6ο ΑΓΩΝΙΣΜΑ: ΣΑΝΙ∆Α ΥΠΤΙΟ 6-8 ΕΤΩΝ ΑΓΟΡΙΑ
1. ΝΟΜΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆ΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ - ΑΡΗΣ
3. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΙ∆ΩΝ
-. ΚΟΥΓΕΝΤΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
7ο ΑΓΩΝΙΣΜΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΟ
8-10 ΕΤΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
1. ΚΟΝΤΟΥ ΑΘΗΝΑ
2. ΜΠΑΡΜΠΑΡΗ ∆ΟΜΝΙΚΗ
3. ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
8ο ΑΓΩΝΙΣΜΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΟ
8-10 ΕΤΩΝ ΑΓΟΡΙΑ
1. ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2. ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
3. ΘΕΟΧΑΡΙ∆ΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
9ο ΑΓΩΝΙΣΜΑ: ΥΠΤΙΟ
8-10 ΕΤΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
1. ΚΟΝΤΟΥ ΑΘΗΝΑ
2. ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
3. ∆ΕΥΤΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
10ο ΑΓΩΝΙΣΜΑ: ΥΠΤΙΟ
8-10 ΕΤΩΝ ΑΓΟΡΙΑ
1. ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
2. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
3. ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
11ο ΑΓΩΝΙΣΜΑ: ΠΡΟΣΘΙΟ
8-10 ΕΤΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
1. ΚΟΝΤΟΥ ΑΘΗΝΑ
2. ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ
3. ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
12ο ΑΓΩΝΙΣΜΑ: 50 µ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ
9-12 ΕΤΩΝ ΑΓΟΡΙΑ
1. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
-. ΠΑΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2. ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
3. ΜΑΘΙΕΛΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
13ο ΑΓΩΝΙΣΜΑ: 50 µ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ
9-12 ΕΤΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
1. ΘΕΟΧΑΡΙ∆Η ΒΕΝΕΤΙΑ
2. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
3. ΜΑΝΕΚΑ ΘΕΟ∆ΩΡΑ
14ο ΑΓΩΝΙΣΜΑ: 50 µ. ΥΠΤΙΟ
9-12 ΕΤΩΝ ΑΓΟΡΙΑ
1. ΠΑΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2. ΚΑΝΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3. ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
15ο ΑΓΩΝΙΣΜΑ: 50 µ. ΥΠΤΙΟ
9-12 ΕΤΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
1. ΘΕΟΧΑΡΙ∆Η ΒΕΝΕΤΙΑ
-. ∆ΑΦΕΡΕΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
-. ΜΑΝΕΚΑ ΘΕΟ∆ΩΡΑ
2. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΜΑΡΟΥΣΩ
-. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
3. ΓΚΟΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

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