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Πρότυπο Περιβαλλοντικό και Πολιτιστικό
Πάρκο Πάρου στον Αη Γιάννη Νάουσας

Στόχος η προστασία
και η ανάδειξη του
φυσικού κάλλους Σελ. 5

Eκδήλωση
Εµπορικού
Συλλόγου Σελ. 5

««ΑΑγγοορράάσσττεε
σσττηη  ΠΠάάρροο  ��
ΑΑννττίίππααρροο  κκααιι
κκεερρδδίίσσττεε»»

ΟΟ  ΑΑββρρααµµόόπποουυλλοοςς  υυλλοοπποοιιεείί
ττιιςς  υυπποοσσχχέέσσεειιςς  ττοουυ
γγιιαα  ττοο  ννηησσίί  µµααςς                                  Σελ. 5

ΠΠρρωωττααθθλληηττέέςς
ΚΚυυκκλλάάδδωωνν
ττοο  ΛΛύύκκεειιοο
ΝΝάάοουυσσααςς  Σελ. 5

∆’ Εθνική

ΝΝηηρρέέαα
µµπποορρεείίςς
Το απαγορευτικό τον
κράτησε στην Πάρο,
αλλά δεν θα τον...
κρατήσει την Κυριακή
µακριά από τη νίκη.
Υποδέχεται τον Ολυ-
µπιακό Λιοσίων. Στη
Νάξο µε την Αναγέν-
νηση για το Κύπελλο

Σελ. 11

Η Πάρος έχει
προτεραιότητα
στην καρδιά µου

ΣΣυυννέέννττεευυξξηη  μμεε  ττοονν    ΠΠρροοέέδδρροο  ττοουυ  ΕΕΚΚΑΑΒΒ
ΝΝίίκκοο  ΠΠααππααεευυσσττααθθίίοουυ

“Το ΕΚΑΒ καλείται να
κάνει αεροδιακοµιδές
από το νησί συχνά,
ιδιαίτερα σε περιστατικά
υψηλής ιατρικής
βαρύτητας.
Το αεροπλάνο της Πάρου
κινείται όχι από το ΕΚΑΒ
αλλά από το Κέντρο
Υγείας του νησιού όταν
οι ιατροί του Κέντρου
Υγείας κρίνουν ότι
υπάρχει ανάγκη”.        Σελ. 3
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ΚΚύύρριιεε  ∆∆ιιεευυθθυυννττάά,,
Ένα µεγάλο έργο που είχε προγραµµατίσει για την Πάρο, ως
υπουργός Πολιτισµού η Ελισάβετ Παπαζώη, ήταν η ανάδειξη
των αρχαίων λατοµείων µε σηµαντικά έργα στην περιοχή, που
θα καθιστούσαν το χώρο επισκέψιµο και λειτουργικό.
Η πρόταση για ένταξη του µεγαλόπνοου αυτού έργου σε κοι-
νοτικό πρόγραµµα του υπουργείου Πολιτισµού περιελάµβανε
επί πλέον την επέκταση του αρχαιολογικού µουσείου του νησι-
ού, αλλά και την κατασκευή του µουσείου Νικολάου Περαντι-
νού στη Μάρπησσα.
Με τον τρόπο αυτό είχαµε ολοκληρωµένη την πορεία του
παριανού µαρµάρου από την εξόρυξή του µέχρι τη µορφοποίη-
σή του σε ολοκληρωµένο έργο από την τέχνη της γλυπτικής, η
οποία βρήκε άξιο συνεχιστή, στη σύγχρονη Πάρο, τον µεγάλο
παριανό καλλιτέχνη, Νίκο Περαντινό.
Ατυχώς όµως, στην Ελλάδα, όταν αλλάζει ο υπουργός, αλλά-
ζει και η πολιτική του υπουργείου. Έτσι µετά την αντικατάστα-
ση της Παπαζώη από τον Βενιζέλο, η χρηµατοδότηση αυτού
του σπουδαίου έργου µετακόµισε αλλού.
Αν θελήσουµε να δούµε την πρόταση αυτή έπειτα από 10
περίπου χρόνια, θα διαπιστώσουµε ότι αυτή διατηρεί την επι-
καιρότητά της και ότι υπάρχουν νέα δεδοµένα που επιτρέπουν
και πάλι τη µελέτη της και τον προγραµµατισµό που θα οδηγή-
σει στην υλοποίησή της. Αλλά ας δούµε ποια είναι τα νέα
δεδοµένα.

1ο Το Μουσείο Περαντινού προβλέπεται το καλοκαίρι του
2009 να είναι έτοιµο. Τα 192 γλυπτά και ανάγλυφα του µεγά-
λου µας γλύπτη θα κοσµούν ένα µουσείο, που θα καταστήσει
τη Μάρπησσα γνωστή στο Πανελλήνιο, αφού ο πνευµατικός
και καλλιτεχνικός κόσµος της Ελλάδας, αλλά και του εξωτερι-
κού, θα έχει τη δυνατότητα να θαυµάσει και να µελετήσει
συγκεντρωµένο σε ένα χώρο, µεγάλο µέρος του έργου του
µεγάλου παριανού γλύπτη.

2ο Η αναµενόµενη αγορά του οικοπέδου από τη Νοµαρχιακή
Αυτοδιοίκηση, για την κατασκευή νέου σχολικού συγκροτήµα-
τος, πλησίον του ΕΠΑΛ, σε συνδυασµό µε την επιστροφή του
Αγροκηπίου στο ∆ήµο, δηµιουργούν ενδιαφέρουσες ανακατα-
τάξεις στα κτιριακά των σχολείων.
Αυτές οι εξελίξεις µας επιτρέπουν να σκεπτόµαστε πλέον την
επέκταση του αρχαιολογικού µουσείου µε ελάχιστο οικονοµικό
κόστος.

3ο Η ανάδειξη των αρχαίων λατοµείων, προϋποθέτει αλλαγή
ιδιοκτησιακού καθεστώς του χώρου που βρίσκονται.
Υπάρχει πρόταση ιδιώτη για ανταλλαγή µέρους του προανα-
φερθέντος χώρου µε το κτίριο των παλαιών και µη λειτουρ-
γούντων σφαγείων στη Σουβλιά.
Η πρόταση αυτή, αν και χρονίζει, ουδέποτε αξιοποιήθηκε.
Αν ο ∆ήµος προχωρήσει σε συµφωνία µε τον ιδιώτη, τότε
παρέχεται η δυνατότητα ανάδειξης τµήµατος της περιοχής,
στα πλαίσια ενός ευρύτερου σχεδίου µε το οποίο θα περιέλ-
θουν µε αγορά η απαλλοτρίωση και άλλες εκτάσεις αναγκαίες
για την υλοποίηση των έργων που θα έχουν προγραµµατισθεί.

Κύριε ∆ιευθυντά,
Σίγουρα αναρωτιέστε γιατί τα γράφω όλα αυτά.
Μα επειδή το τελευταίο διάστηµα η Ελισάβετ Παπαζώη, επιδει-
κνύει ζωηρό ενδιαφέρον για την περιοχή του Αγίου Ιωάννου
του ∆έτη. Η ανάδειξη της περιοχής αυτής µε τα αρχαιολογικά
και ιστορικά στοιχεία που διαθέτει δίνει µια άλλη διάσταση
στον τουρισµό της Πάρου και η οµόφωνη απόφαση του ∆ηµο-
τικού Συµβουλίου θα βοηθήσει σηµαντικά στην υλοποίηση του
έργου.
Η ανάδειξη όµως των αρχαίων λατοµείων έχει άλλο ειδικό
βάρος που δε συγκρίνεται µε κανένα άλλο έργο στο νησί µας.

Φιλικά
Πάροικος

Αρχές δεκαετίας του ’80, ίσως και
πιο πριν.
Ο γνωστός µας Νίκος Σαρρής µαθαί-
νει τα παιδιά της Πάρου µουσική.
Ήταν η εποχή που η Πάρος είχε
µηδενική υποδοµή στον τοµέα της
µουσικής παιδείας.
Με δικές του προσπάθειες στα πλαί-
σια του ∆ήµου, ιδρύθηκε η σχολή
µουσικής, φτιάχτηκαν χορωδίες παι-
δικές και ενηλίκων και βέβαια
κανείς µας δεν θα ξεχάσει την
παρουσίαση του «Άξιον εστί» στην
Ερµούπολη της Σύρου µε την
παρουσία του µεγάλου Μίκη Θεοδω-
ράκη.

Αληθεύει;
Φίλος της στήλης µας πληροφόρησε ότι
στο Επαρχείο κυκλοφορεί µια µόνο
εφηµερίδα και συµβαίνει να είναι αυτή
που στηρίζει την πολιτική της Επάρχου.
Εµείς δεν το πιστεύουµε, επειδή είναι
γνωστές οι πολιτικές πεποιθήσεις της
Επάρχου, υπέρ του πλουραρισµού της
πληροφόρησης. Εκτός και αν εσχάτως
έχει διαφοροποιηθεί. Λέτε να αληθεύουν
οι πληροφορίες ότι συνεργάζεται
δηµοσιογραφικά µε εισαγόµενα
ακροδεξιά στοιχεία;

Ως γνωστόν ο Σπύρος Λάβδας κατέθεσε µηνυτήρια αναφορά κατά
των δηµοτικών συµβούλων που ψήφισαν να παραχωρηθεί η χρήση
και η εκµετάλλευση του αναψυκτηρίου του Αγίου Ιωάννου του ∆έτη.
Ο εισαγγελέας, όπως προβλέπεται, διέταξε προκαταρκτική εξέταση
και οι δηµοτικοί σύµβουλοι δια του δικηγόρου του ∆ήµου Κώστα
Φιφλή κατέθεσαν οµαδικό υπόµνηµα µε το οποίο ζητούν η υπόθεση
να µπει στο αρχείο.
∆εν θα υπεισέλθουµε στην ουσία της υπόθεσης. Απλά θα πούµε για
άλλη µια φορά, ότι οι πολιτικές αντιθέσεις επιλύονται µε το διάλογο
και όταν αυτός εξαντληθεί µε την αρχή της πλειοψηφίας. Το να
σύρεται το σύνολο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (πλειοψηφία και
µειοψηφία) στα δικαστήρια είναι υπερβολή και ίσως χωρίς
αντικείµενο, αφού ήδη εκπονούνται µελέτες για την αναβάθµιση και
την τουριστική αξιοποίηση της περιοχής.

Ζητούν να µπει στο αρχείο

Μετά τους πανηγυρισµούς για την έκταση των 16 στρεµµάτων, που η Νοµαρχιακή
Αυτοδιοίκηση θα αγόραζε µε το ποσόν των 600.000 ευρώ, άκρα του τάφου σιωπή.
Τελικά ποιος θα µας πληροφορήσει, εάν ξεκίνησαν οι προβλεπόµενες από το νόµο
διαδικασίες για την αγορά του ακινήτου;
Μήπως η Συντονιστική Επιτροπή των Γονέων θα πρέπει και πάλι να ενεργοποιηθεί;

Ήταν φούσκα και ξεφούσκωσε;

Λειτούργησε;
Η επιτροπή που συγκροτήθηκε
για να µελετήσει και να
προτείνει αισθητικά
αναβαθµισµένες λύσεις για
την απαράδεκτη εικόνα που
παρουσιάζει η παραλία της
Παροικιάς αµφιβάλλουµε αν
λειτούργησε παραγωγικά.
Πληροφορηθήκαµε και το
µεταφέρουµε µε επιφύλαξη ότι
ενδιαφέρον έδειξαν µόνο οι
καφε-εστιάτορες και από τους
αρχιτέκτονες ο κ. Φάνης
Κατοπόδης.
Η δική µας εκτίµηση είναι, ότι
και το καλοκαίρι του 2009 η
παραλία της Παροικιάς θα
παρουσιάζει την ίδια εικόνα,
ίσως και χειρότερη.

Ζήτησε επεξηγήσεις
Το έγγραφο που εστάλη από το Κέντρο Υγείας Πάρου
προς το Βελέντζειο Ίδρυµα για την ετήσια οικονοµική
βοήθεια είχε επάνω το ποσό των 75.000 ευρώ. Η πρώτη
απάντηση, από το Βελέντζειο προς το Κέντρο Υγείας,
ήταν ότι το ποσό που θα δοθεί θα είναι της τάξεως των
60.000 ευρώ.
Και αυτό υπό προϋποθέσεις.
Το Βελέντζειο ζήτησε από το Κέντρο Υγείας την
παρουσία εκπροσώπων του στην επόµενη συνεδρίαση
του ∆.Σ. και αναλυτικότερη επεξήγηση για το που θα
δοθούν τα χρήµατα που ζητάει το Κ.Υ.
Οι πληροφορίες της στήλης αναφέρουν ότι ο πρόεδρος
του Κέντρου Υγείας κ. Γιώργος Μπιζάς, ο ∆ιοικητικός
∆ιευθυντής του Κ.Υ. κ. Βασίλης Γαβαλάς και ένας
εκπρόσωπος των γιατρών, θα δώσουν το παρόν στην
επόµενη συνεδρίαση του ∆.Σ. του Βελέντζειου. Σύµφωνα
πάντα µε τις ίδιες πληροφορίες ένα ποσό περίπου 15.000
ευρώ έχει ήδη δοθεί από το Βελέντζειο και έχει πάει για
να καλύψει µισθούς και υπερωρίες ιατρών του Κέντρου
Υγείας, ενώ το υπόλοιπο, όταν δοθεί, θα διατεθεί για
αγορά ιατρικών µηχανηµάτων και ιατρικού υλικού.

Φίλος της στήλης
µας έδωσε την
αποκλειστική
πληροφορία, ότι το
Κέντρο Υγείας
Πάρου το Γενάρη θα
έχει αποκτήσει ένα
ασθενοφόρο του
κουτιού. Εµείς την
είδηση τη
µεταφέρουµε µε
επιφύλαξη παρά την
επιβεβαίωση που
έχουµε και από άλλη
πηγή.
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Ο Πρόεδρος του ΕΚΑΒ Νίκος
Παπαευσταθίου µιλάει
σήµερα στον «Παριανό
Τύπο». Ο κ. Παπαευσταθίου
ανέλαβε να φέρει σε πέρας,
από τη θέση του προέδρου,
το δύσκολο έργο
λειτουργίας του Εθνικού
Κέντρου Άµεσης Βοήθειας.
Ο κ. Παπαευσταθίου στις
απαντήσεις που έδωσε στην
εφηµερίδα µας µιλάει για τη
λειτουργία του ΕΚΑΒ, την
πιθανότητα να
εγκατασταθεί µόνιµα
ελικόπτερο του ΕΚΑΒ στις
Κυκλάδες, τη σχέση του
υγειονοµικού αεροπλάνου
της Πάρου µε το ΕΚΑΒ, ενώ
κάνει και ένα σύντοµο
απολογισµό της τελευταίας
τετραετίας…

- Κύριε Παπαευσταθίου
είστε στην ηγεσία του
ΕΚΑΒ τρία χρόνια. Πέστε
µας πως ακριβώς
λειτουργεί το ΕΚΑΒ και
ειδικότερα εδώ στις
Κυκλάδες;
Πρωταρχικός µου στόχος ως
Πρόεδρος του ΕΚΑΒ είναι η
ποιοτική και ποσοτική
βελτίωση των παρεχόµενων
υπηρεσιών επείγουσας
προνοσοκοµειακής
φροντίδας υλοποιώντας το
στρατηγικό σχεδιασµό και
τις κατευθυντήριες γραµµές της πολιτικής
ηγεσίας του ΥΥΚΑ (Υπουργείου Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης). Όπως
γνωρίζετε το ΕΚΑΒ από την ίδρυσή του το
1985 αναπτύσσεται, δυστυχώς όµως
πολλές φορές στο παρελθόν αυτό έγινε µε
λάθος τρόπο. Η σταδιακή και οργανωµένη
ανάπτυξη του Φορέα, η ενίσχυση και
επέκταση των υπηρεσιών του, καθώς και
η βελτιστοποίηση της συνεργασίας, τόσο
µε τους υπόλοιπους φορείς του ΕΣΥ, όσο
και µε τις υπόλοιπες υπηρεσίες
(Ε.Λ.Λ.Α.Σ., Π.Σ., Λ.Σ., Π.Α. κ.λπ.) που
εµπλέκονται στην αλυσίδα διάσωσης,
αλλά και διαχείρισης κρίσεων, πρέπει
πάντα να συνδυάζονται µε την υψηλού
επιπέδου επιχειρησιακή ετοιµότητα.
Σε ότι αφορά τις Κυκλάδες σας λέω
ευθέως ότι θα ήθελα και εγώ να υπάρχει
περισσότερο προσωπικό και περισσότερα
ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στην περιοχή.
Φυσικά κανένας δεν µπορεί να είναι
περήφανος όταν δηµιουργήθηκαν από το
2001 µέχρι το 2003 τοµείς στην περιοχή
των Κυκλάδων µε µόλις ένα άτοµο για
προσωπικό, όπως π.χ. ΕΚΑΒ Πάρου,
Νάξου, Ίου κ.λπ.! Μην αµφισβητήσετε
όµως ποτέ ότι το προσωπικό του ΕΚΑΒ
24ωρες το 24ωρο, 365 ηµέρες το χρόνο,
κάτω από αντίξοες και επικίνδυνες
συνθήκες µε υψηλή αίσθηση καθήκοντος
και επαγγελµατισµό βρίσκεται πάντα στο
πλευρό του πολίτη που έχει ανάγκη για
παροχή πρώτων βοηθειών.

- Το ΕΚΑΒ διαθέτει δικά του πτητικά
µέσα;
Όχι. Όπως γνωρίζετε το ΕΚΑΒ πλήρωσε
ένα βαρύ φόρο αίµατος µε 3 ελικόπτερα
και 14 θανάτους µέσα στην τριετία 2001 -
2003. Από το 2003 και µετά πτητικό έργο
ανέλαβαν οι Ένοπλες ∆υνάµεις της χώρας
και το φορτίο σηκώνει κυρίως η Πολεµική
Αεροπορία. Το ΕΚΑΒ ευθύνεται πλέον
αποκλειστικά και µόνο για το υγειονοµικό
κοµµάτι των αεροδιακοµιδών. Το έργο
αυτό το φέρνουν εις πέρας µε τον
καλύτερο τρόπο αφού πραγµατοποιούνται
περίπου 2.500 αεροδιακοµιδές τον χρόνο.
Πρέπει όµως να ξεφύγουµε από την
νοοτροπία ότι αφού υπάρχουν
αεροδιακοµιδές πρέπει να είναι και ο
µόνος τρόπος επίλυσης των προβληµάτων
υγείας της περιφέρειας. Ο καλύτερος
τρόπος επίλυσής τους είναι να λύνονται
τοπικά µε ιατρούς και νοσηλευτικό

προσωπικό που θα
στελεχώνει τις
περιφερειακές
υγειονοµικές δοµές
(Νοµαρχιακά
Νοσοκοµεία, Κέντρα
Υγείας κ.λπ.)

- Υπάρχει πολιτική βούληση και
προγραµµατισµός να αποκτήσει στο
µέλλον;
Ο Υπουργός Υγείας κ. Αβραµόπουλος έχει
εξαγγείλει ήδη τα πρώτα βήµατα ενός
προσεκτικού σχεδιασµού αναβάθµισης των
αεροδιακοµιδών. Η έµφαση εδώ πρέπει να
δοθεί στη λέξη «προσεκτικού». ∆εν
θέλουµε να επαναλάβουµε λάθη του
παρελθόντος που το ΕΚΑΒ πλήρωσε
ακριβά, ούτε να χαλάσουµε ένα σύστηµα
που λειτουργεί ικανοποιητικά από το 2003
µέχρι σήµερα µε την συνδροµή των
Ενόπλων ∆υνάµεων. Επίσης ειδική
καινοτοµία αποτελεί η εξαγγελία του
Υπουργού για πλωτά ασθενοφόρα. Σε µια
χώρα κατεξοχήν νησιωτική όπως η
Ελλάδα πιστεύω ότι το συγκεκριµένο
µέτρο κρίνεται απαραίτητο και είναι κάτι
που θα µπορούσε να έχει σχεδιαστεί και
υλοποιηθεί πολλά χρόνια πριν ώστε να
ελαχιστοποιούνται οι περιπτώσεις των
ασθενών που διακοµίζονται µε άλλα
πλωτά µέσα και που κάποιες φορές οι
συνθήκες διακοµιδής δεν τιµούν κανέναν.
Ήδη τις προδιαγραφές τις εκπονεί το
Πολεµικό Ναυτικό ώστε να υπάρχουν στις
προδιαγραφές ότι πιο σύγχρονο υπάρχει
στον συγκεκριµένο τοµέα.

- Πολλές φορές έχει ακουστεί η πρόταση
να εδρεύει ελικόπτερο στη διοικητική
έδρα ή στο γεωγραφικό κέντρο του
νοµού, ώστε να αντιµετωπίζεται πιο
γρήγορα το επείγον περιστατικό. Αυτή η
πρόταση έχει απασχολήσει το ΕΚΑΒ;
Επιτρέψτε µου να επαναλάβω ότι αυτή
είναι η λάθος προσέγγιση του
προβλήµατος σε ότι αφορά το επείγον. Ο
καλύτερος τρόπος αντιµετώπισης του
επείγοντος ιατρικού προβλήµατος είναι η
αντιµετώπιση και σταθεροποίηση του
ασθενή ή τραυµατία από έµπειρο
υγειονοµικό προσωπικό που θα
στελεχώνει τις τοπικές υγειονοµικές δοµές
και κατόπιν η διακοµιδή του ασθενούς για
να αντιµετωπισθούν οριστικά τα
προβλήµατα σε τριτοβάθµιο νοσοκοµείο. Η

διασπορά πτητικών µέσων δεν
είναι µία εύκολη ιστορία.
Προϋποθέτει βαριές υποδοµές
και διασπορά προσωπικού και
υλικών µε πολύ µεγάλο
κόστος. Παρ’ όλα αυτά
βρισκόµαστε σε επικοινωνία µε
τις Ένοπλες ∆υνάµεις για να
εξετασθεί αυτή η δυνατότητα
µέσα στο συνολικό πλέγµα των
υποχρεώσεων που αυτές έχουν
και να µπορέσει να
εξυπηρετηθεί το νησιωτικό
σύµπλεγµα των Κυκλάδων από
ένα ελικόπτερο που θα
σταθµεύει µόνιµα στην περιοχή

και θα επανδρωθεί και µε κατάλληλα
εξειδικευµένο προσωπικό για την
εκτέλεση αεροδιακοµιδών.

- Και τώρα στα δικά µας. Ποια η σχέση
του υγειονοµικού αεροπλάνου της
Πάρου µε το ΕΚΑΒ;
Το αεροπλάνο της Πάρου (όπως και το
αντίστοιχο του Ιδρύµατος Νοµικού της
Σαντορίνης) κινείται όχι από το ΕΚΑΒ αλλά
από το Κέντρο Υγείας του νησιού όταν οι
ιατροί του Κέντρου Υγείας κρίνουν ότι
υπάρχει ανάγκη. Το ΕΚΑΒ φυσικά διαθέτει
ασθενοφόρα για την παραλαβή και
παράδοση του ασθενή που διακοµίζεται.
Γνωρίζω ότι υπάρχουν προβλήµατα στη
λειτουργία του, αφού κάποιοι ιατροί
αρνούνται να συνοδεύσουν ασθενείς. Έτσι
σηµαντικός αριθµός αεροδιακοµιδών από
την Πάρο εξακολουθούν να
πραγµατοποιούνται από το ΕΚΑΒ µε
ελικόπτερα της Πολεµικής Αεροπορίας και
όχι από το συγκεκριµένο αεροπλάνο. 

- Έχει τη δυνατότητα να καλύψει όλα τα
περιστατικά;
Η ερώτηση θα πρέπει να γίνει σε αυτούς
που το λειτουργούν και στους ιατρούς του
Κέντρου Υγείας Πάρου που γνωρίζουν την
καθηµερινότητα του νησιού. Εγώ σας
επαναλαµβάνω ότι πραγµατοποιούνται
αεροδιακοµιδές µε αυτό, αλλά και το ΕΚΑΒ
καλείται να κάνει αεροδιακοµιδές από το
νησί συχνά, ιδιαίτερα σε περιστατικά
υψηλής ιατρικής βαρύτητας.

- Το ΕΚΑΒ Πάρου-Αντιπάρου τι µπορεί να
περιµένει από το Νίκο Παπαευσταθίου;
Αρχικά πρέπει να πω ότι ο τόπος µου έχει
προτεραιότητα στην καρδιά µου χωρίς
αυτό να σηµαίνει ότι θα σκεφτόµουν ποτέ
να «αδικήσω» κάποια άλλη περιοχή της
Ελλάδος. Γνωρίζω ότι υπάρχουν ανάγκες
για προσωπικό και ασθενοφόρα και δεν
πρόκειται τα αιτήµατα να µείνουν
αναπάντητα στα πλαίσια του στρατηγικού
σχεδιασµού για την ποιοτική και ποσοτική
αναβάθµιση του ΕΚΑΒ. 

- Τελειώνοντας θα θέλαµε να σας
επισηµάνουµε τα σηµαντικότερα

«βήµατα» από το 2004 έως σήµερα:
Προσλήψεις προσωπικού:
Από το 2004 µέχρι σήµερα έχουν
προσληφθεί περίπου 850 ∆ιασώστες.
Το νούµερο αυτό συγκριτικά µε τα 2500
άτοµα που είχαν προσληφθεί σε µια
ολόκληρη 20ετία για την «Πανελλαδική»
ανάπτυξη του ΕΚΑΒ δηλώνει το έµπρακτο
ενδιαφέρον της σηµερινής Πολιτικής
Ηγεσίας του ΥΥΚΑ για το ΕΚΑΒ.
Επιπλέον 250 άτοµα αναµένονται να
προσληφθούν τους επόµενους µήνες τόσο
για την δηµιουργία νέων τοµέων όσο και
για την ενίσχυση των ήδη υφιστάµενων.
� Από το 2006 µέχρι σήµερα
δηµιουργήθηκαν δέκα (10) νέοι Τοµείς σε
νευραλγικά σηµεία της περιφέρειας
ευθύνης των Παραρτηµάτων του Ε.Κ.Α.Β.
πανελλαδικά. Οι νέοι τοµείς είναι:
Καρπενήσι, Γρεβενά, ∆ράµα, Καστοριά,
Φλώρινα, Σητεία, Ιεράπετρα, Μοίρες,
∆ολιανά, Έµπωνας Ρόδου.
Επίσης προγραµµατίζεται να
δηµιουργηθούν νέοι Τοµείς το 2009 σε
Σάµο, Ικαρία, Λαγκαδά, Πτολεµαΐδα,
Ξάνθη, Ιστιαία, Νότια Ρόδο. Όλοι οι τοµείς
αυτοί θα στελεχώνονται από το ανάλογο
προσωπικό προκειµένου να εξασφαλισθεί
η αδιάλειπτη λειτουργία ενός
ασθενοφόρου µε διµελές πλήρωµα
∆ιασωστών 24ωρες το 24ωρο 365µέρες το
χρόνο, σε αντίθεση µε τα προηγούµενα
χρόνια (2000-2003) όπου δηµιουργήθηκαν
νέοι τοµείς πανελλαδικά µε προσωπικό
µόνο 1-2 άτοµα!
� Ολοκληρώνεται η προµήθεια διακοσίων
(200) ασθενοφόρων αυτοκινήτων
προνοσοκοµειακής φροντίδας και είκοσι
(20) κινητών µονάδων επείγουσας
προνοσοκοµειακής φροντίδας, η
διαδικασία της οποίας βρίσκεται ήδη στην
Ε.Π.Υ.
� Καθιερώθηκε το 2004 το επίδοµα
ετοιµότητας που χορηγείται στους
εργαζόµενους στο ΕΚΑΒ και
αναπροσαρµόσθηκε από 50 σε 90 ευρώ
µηνιαίως  το 2007 Φ.Ε.Κ. (1770/2006).
u Καθιερώθηκε η χορήγηση επιδόµατος
στολής 500 ευρώ για τους υπαλλήλους
κλάδου ∆Ε Πληρωµάτων Ασθενοφόρων
του Ε.Κ.Α.Β. (Φ.Ε.Κ.292/2007).
� Αναπροσαρµόσθηκε η αποζηµίωση για
τις εκτός έδρας µετακινήσεις του
προσωπικού του Ε.Κ.Α.Β. για την
διακοµιδή ασθενών (Φ.Ε.Κ.292/2007).
� Εντάχθηκε σηµαντικός αριθµός οδηγών
των Κέντρων Άµεσης Βοηθείας στο ΕΚΑΒ
σύµφωνα µε την διαδικασία των Ν.
3172/2003 και Ν. 3370/2005 κ.ο.κ., σε
συνδυασµό µε την προσθήκη εξακοσίων
(600) νέων οργανικών θέσεων του κλάδου
∆Ε Πληρωµάτων Ασθενοφόρων στον
Οργανισµό του ΕΚΑΒ, δυνάµει της Κ.Υ.Α.
Υ4δ/142417/23.11.2006.
� Κατοχυρώθηκαν τα επαγγελµατικά
δικαιώµατα των κατόχων διπλώµατος
Ο.Ε.Ε.Κ. επιπέδου µεταδευτεροβάθµιας
επαγγελµατικής κατάρτισης της
ειδικότητας «∆ιασώστης-Πλήρωµα
ασθενοφόρου» µε το Π.∆.61/2007 (Φ.Ε.Κ.
70/22.3.2007) που αποτελούσε κυρίαρχο
θεσµικό αίτηµα δεκαετιών.
� Θεσµοθετήθηκαν µε απόφαση του
Επιστηµονικού Συµβουλίου του ΕΚΑΒ
προγράµµατα συνεχιζόµενης εκπαίδευσης
στα οποία εκπαιδεύονται όλα τα
πληρώµατα µια φορά κατ’ έτος στα
σύγχρονα πρωτόκολλα επείγουσας
προνοσοκοµειακής φροντίδας.
� Εκπονείται στεγαστικό πρόγραµµα
ιδιόκτητων οµοιόµορφων κτιρίων που
προβάλουν την ταυτότητα του Φορέα µας
και διασφαλίζουν λειτουργικότητα και
επιχειρησιακό σχεδιασµό  σε Παραρτήµατα
και Τοµείς Πανελλαδικά.
� Θεσµοθετήθηκε η λειτουργία των
οχηµάτων άµεσης επέµβασης µε
πληρώµατα διασώστες και γιατρούς και
ενισχύθηκε ο θεσµός των µηχανών άµεσης
επέµβασης.
� Καθιερώθηκε αναγνώριση σε διπλά
συντάξιµα έτη των πτητικών ωρών των
ιπταµένων γιατρών και διασωστών και
αναπροσαρµόσθηκε το πτητικό επίδοµα.

Λειτούργησε;
Η επιτροπή που συγκροτήθηκε
για να µελετήσει και να
προτείνει αισθητικά
αναβαθµισµένες λύσεις για
την απαράδεκτη εικόνα που
παρουσιάζει η παραλία της
Παροικιάς αµφιβάλλουµε αν
λειτούργησε παραγωγικά.
Πληροφορηθήκαµε και το
µεταφέρουµε µε επιφύλαξη ότι
ενδιαφέρον έδειξαν µόνο οι
καφε-εστιάτορες και από τους
αρχιτέκτονες ο κ. Φάνης
Κατοπόδης.
Η δική µας εκτίµηση είναι, ότι
και το καλοκαίρι του 2009 η
παραλία της Παροικιάς θα
παρουσιάζει την ίδια εικόνα,
ίσως και χειρότερη.

/εν πρόκειται
τα αιτήµατα
να µείνουν
αναπάντητα

Συνέντευξη µε τον
Νίκο Παπαευσταθίου

Ο τόπος µου έχει προτεραιότητα στην
καρδιά µου. Γνωρίζω ότι υπάρχουν
ανάγκες για προσωπικό και ασθενοφόρα
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Ο Γιώτης
Αµανατίδης για
τον Τατούλη 
Ο γνωστός στην Πάρο
για την προσφορά του
στο τριήµερο αφιέρωµα
για τη Μακεδονία, αλλά
και σε άλλες
περιπτώσεις, Γιώτης
Αµανατίδης, µε την
ιδιότητα του προέδρου
της ∆ηµοτικής Τοπικής
Οργάνωσης Κατερίνης
της Ν.∆. σε
ανακοίνωση που
εξέδωσε µετά τη
διαγραφή Τατούλη,
µεταξύ άλλων
αναφέρει τα εξής:
«Οι ακροβασίες του κ.
Τατούλη µέχρι σήµερα
βουλευτή του κόµµατος
αποδείχθηκαν πολύ
ριψοκίνδυνες και χωρίς
δίχτυ ασφαλείας. Η
ανοχή του κ. Κων/νου
Καραµανλή έφτασε στο
τέλος της. Μαζί και η
ανοχή της βάσης του
κόµµατος που έβλεπε
συχνά πυκνά τον κ.
Τατούλη να λιθοβολεί
την λαοπρόβλητη
κυβέρνηση και τον
πρωθυπουργό και
αρχηγό του. Έκανε
µεγάλο λάθος
µπερδεύοντας την
κριτική µε την πίκρα
του και εκλαµβάνοντας
την ανοχή και επιείκεια
του Κώστα Καραµανλή
ως αδυναµία. Ήταν
επίδειξη µεγαλοθυµίας
εκ µέρους του
Πρωθυπουργού και όχι
εκδήλωση αδυναµίας
το γεγονός ότι µέχρι
σήµερα δεν τον
διέγραψε.
Η είδηση ότι ο εξ
Αρκαδίας Βουλευτής
διαγράφτηκε από το
κόµµα µας γέµισε µε
ικανοποίηση τις ψυχές
και τις καρδιές των
εκατοµµυρίων οπαδών
και φίλων της Νέας
∆ηµοκρατίας. Απέδειξε
πυγµή και
αποφασιστικότητα ο
άξιος ηγέτης της
κυβερνώσας παράταξης
κ. Καραµανλής». 

∆εν βρήκε ανταπόκριση το κάλεσµα για
δηµόσιες συνεδριάσεις των Τοπικών
συµβουλίων που έκανε η Ενιαία ∆ηµοτική
Κίνηση Πολιτών Πάρου προς τους
Προέδρους των Τ.Σ. µε σκοπό την
«Ανάδειξη και εξέλιξη θεµάτων ανά Τοπικό
∆ιαµέρισµα».
Με ανακοίνωσή της η Ε.∆.Κ.Π.Π. τονίζει τα
εξής:

“ΕΝΙΑΙΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 
ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΑΡΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Πάρος 20-11-08
Στο κάλεσµα από τους ∆ηµοτικούς και
Τοπικούς συµβούλους της Ενιαίας ∆ηµοτικής

Κίνησης Πολιτών Πάρου προς τα Τοπικά
Συµβούλια για συνεδριάσεις, όπου οι πολίτες
θα έχουν τον πρώτο λόγο και την ευκαιρία
να καταθέσουν την άποψη τους, δεν
βρήκαµε ανταπόκριση από τους πρόεδρους
των Τοπικών Συµβουλίων.
Η αιτιολογία της άρνησης σίγουρα δεν πείθει
τους δηµότες της Πάρου, διότι όταν οι
δηµοτικές αρχές επιθυµούν να προωθήσουν
την λαϊκή συµµετοχή στις τοπικές υποθέσεις,
την ευαισθητοποίηση και οργάνωση των
δηµοτών και κατοίκων για την έρευνα, τον
εντοπισµό, την καταγραφή και την επίλυση
των τοπικών προβληµάτων και αναγκών των
κατοίκων, τότε διαβουλεύονται µαζί τους και
καταβάλουν ιδιαίτερες προσπάθειες για την

ενεργοποίηση και συµµετοχή τους.
Εµείς συνεπείς στις εξαγγελίες µας θα
κάνουµε κάθε προσπάθεια ώστε ο κάθε
Παριανός και η κάθε Παριανή να έχει την
µεγαλύτερη δυνατή συµµετοχή στις τοπικές
υποθέσεις και αποφάσεις. Στο τέλος του
πρώτου έτους διαχείρισης από την παρούσα
∆ηµοτική αρχή, η πολιτική ζωή της Πάρου
ταλανιζόταν από την ξαφνική αποχώρηση
του π. δήµαρχου και από το σκάνδαλο του
Λιµενικού Ταµείου. Σήµερα κοντά στο τέλος
του δεύτερου χρόνου, µπορούµε να
συζητήσουµε την πορεία του τόπου µας
χωρίς εντάσεις, µε ρεαλισµό και µε στόχο να
καλύψουµε το χαµένο έδαφος στην πορεία
ανάπτυξης του νησιού µας”.

Με επιστολή του στον υπουργό Μεταφορών
και Επικοινωνιών κ. Κωστή Χατζηδάκη, ο
πρόεδρος της ΤΕ∆Κ, δήµαρχος Ερµούπολης
Γιάννης ∆εκαβάλλας ζητά να υπαχθούν οι
Κυκλάδες στο πρόγραµµα επιδοτήσεων
συγκοινωνιακής διασύνδεσης.
Ειδικότερα και µεταξύ άλλων ο πρόεδρος της
ΤΕ∆Κ επισηµαίνει: «Σήµερα στις Κυκλάδες

λειτουργούν έξι (6) αεροδρόµια εκ των
οποίων τα δυο είναι διεθνή. Οι πτήσεις οι
οποίες εκτελούνται προς αυτά, πέραν του ότι
είναι ελλιπείς, θεωρούνται από τους
νησιώτες µας είδος πολυτελείας µιας και το
κόστος των εισιτηρίων είναι τεράστιο και
βέβαια το φαινόµενο αυτό µεγενθύνεται
ακόµη περισσότερο κάτω από τις συνθήκες

της παρούσας διεθνούς κρίσης.
Θέλουµε να σας ζητήσουµε όπως εξετάσετε
µε τη δέουσα προσοχή τη δυνατότητα
επιδότησης των αεροπορικών γραµµών προς
τα περιφερειακά αεροδρόµια, αφού οι
γραµµές αυτές θεωρούνται ως ζωτικής
σηµασίας για την οικονοµική ανάπτυξη των
νησιών µας».

Ο συµπατριώτης µας Αρσένιος
Μελισσιανός (γόνος της
οικογένειας Κυριάκου Αλωνιάτη)
χειροτονήθηκε εις πρεσβύτερον
στις 28 Οκτωβρίου ε.ε. στον Ι.Ν.
Κοιµήσεως Θεοτόκου (Κυπριάδου)
της Αρχιεπισκοπής Αθηνών.
Το µυστήριο της ανάδειξης του
διάκονου Αρσένιου Μελισσινού
στο 2ο βαθµό της ιεροσύνης
τέλεσε ο επίσκοπος ∆ιαυλείας κ.
∆αµασκηνός µε παρόντα τον
πνευµατικό του πατέρα Γαβριήλ
Τσάφο, προϊστάµενο του Ι.Ν.
Αγίου Ανδρέου, οδού Λευκωσίας.
Παρόντες στην χειροτονία του
πατρός Αρσενίου, ο πατέρας του
Χρίστος (είναι ορφανός από
µητέρα), η πρεσβυτέρα του
Αγγελική, συγγενικά πρόσωπα και

πλήθος πιστών που
εκκλησιάζονται στον Ι.Ν. της
Κοιµήσεως της Θεοτόκου και
γνωρίζουν την πνευµατική

καλλιέργεια και το ήθος του νέου
τους ιερέα.
Στην καθιερωµένη οµιλία του µετά
τη χειροτονία του, ο πατήρ

Αρσένιος µεταξύ άλλων είπε:
«Ζούµε σ’ ένα κόσµο που πολλές
φορές µας φανερώνει την πιο
µαύρη του όψη, την πιο τραγική,
την πιο άσχηµη. Όµως σ’ αυτόν
τον άσχηµο κόσµο πρέπει να
εργαστούµε, να δουλέψουµε, να
ζήσουµε πραγµατικά την πίστη
µας στον Τριαδικό Θεό να
ερωτευτούµε τον γλυκή µας
Ιησού, που βρίσκεται πίσω από τη
µαυρίλα και περιµένει να τον
αναζητήσουµε, για να µας φωτίσει
τη ζωή, να µας δώσει ενέργεια και
δύναµη, να µας κάνει και εµάς
ήλιους που να φωτίσουµε τη ζωή
µας, να βρούµε τον καρπό, που η
χάρις του Αγίου Πνεύµατος
φυτεύει µέσα στον κόσµο και τον
βοηθά να βλαστίσει».

Γιάννης ∆εκαβάλλας:
«Να υπαχθούν οι Κυκλάδες στο πρόγραµµα επιδοτήσεων συγκοινωνιακές διασυνδέσεις»

Χειροτονήθηκε εις πρεσβύτερον ο Αρσένιος Μελισσιανός

Ενιαία ∆ηµοτική Κίνηση Πολιτών Πάρου

“Μπορούµε να συζητήσουµε την πορεία του τόπου µας”
Οµιλία για
το ∆εσποτικό
Η Τοπική Επιτροπή Αντιπάρου της
Ελληνικής Εταιρείας για την
προστασία του περιβάλλοντος και
της πολιτιστικής κληρονοµιάς 
και ο Σύλλογος Γονέων και
Κηδεµόνων ∆ηµοτικού σχολείου
και Νηπιαγωγείου Αντιπάρου 
διοργανώνουν διάλεξη µε οµιλητή
τον αρχαιολόγο κ.Γιάννο Κουράγιο
το Σάββατο 29 Νοεµβρίου 2008,
ώρα 19:00 στο ∆ηµοτικό Σχολείο
(αίθουσα Καλουδά) 
µε θέµα: “∆εσποτικό: το ιερό του
Απόλλωνα. Νέα ευρήµατα από τις
ανασκαφές” . Όσοι παραβρεθούν
στην οµιλία θα παρακολουθήσουν
και δεκάλεπτο 3-D video για το
νησί, που προβλήθηκε πρόσφατα
στο εξωτερικό (Ν. Υόρκη, Παρίσι).

Τα 13 στρέµµατα του Αγροκηπίου
επέστρεψαν και µε τη… βούλα στο
∆ήµο Πάρου. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε
οµόφωνη απόφασή του έκανε
«ανάκληση της δωρεάς δωρηθέντος
τµήµατος του Κρατικού Κτήµατος
(Αγροκήπιο)». Έτσι άνοιξε ο δρόµος για
τη µετεγγραφή του ακινήτου στα βιβλία
µετεγγραφών του υποθηκοφυλακείου.
Αποµένουν τα υπόλοιπα 7,5 στρέµµατα
τα οποία ανήκουν στο υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και για να δοθεί
η χρήση τους στο ∆ήµο για 99 χρόνια
θα πρέπει να δηλωθεί εγγράφως ο
κοινωφελής σκοπός.
Το θέµα αναµένεται να συζητηθεί στο
επόµενο ∆.Σ.

Και µε τη βούλα
το Αγροκήπιο στο ∆ήµο

Τη δηµιουργία ειδικής τάξης στο δηµοτικό
σχολείο Νάουσας για άτοµα µε ειδικές
ανάγκες πρότεινε ο προϊστάµενος της
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Νίκος Μαρινάκης
στη συνεδρίαση της Επαρχιακής Επιτροπής
Παιδείας.

Ο κ. Μαρινάκης πρότεινε επίσης, την ίδρυση
δύο τάξεων ένταξης για παιδιά µε µαθησιακά
προβλήµατα, µία στον Αρχίλοχο και µία στην
Αγκαιριά, που θα εξυπηρετεί και µαθητές
των Λευκών.
Όπως είπε ο κ. Μαρινάκης υπάρχουν

ανάγκες, γι’ αυτό η δηµιουργία τους
θεωρείται απαραίτητη. Στις ειδικές αυτές
τάξεις θα υπάρχει ιδιαίτερη φροντίδα για τα
παιδιά και ειδικότητες, όπως ψυχολόγου,
λογοθεραπευτή, κοινωνικού λειτουργού, που
δεν υπάρχουν στα σχολεία. 

Προτάσεις Μαρινάκη στην Επαρχιακή Επιτροπή Παιδείας

Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι αντικρούουν
µε υπόµνηµα τις κατηγορίες Λάβδα
Με οµόφωνη απόφασή του το ∆.Σ. του ∆ήµου Πάρου εξουσιοδότησε τον Νοµικό Σύµβουλο του
∆ήµου για τη σύνταξη και την επίδοση υποµνήµατος εκ µέρους των δηµοτικών Συµβούλων στο
Ειρηνοδικείο Πάρου σχετικά µε την υπόθεση της µηνυτήριας αναφοράς που κατέθεσε στον
Εισαγγελέα Εφετών Αιγαίου, ο δικηγόρος Σπ. Λάβδας κατά των µελών του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου που συµµετείχαν στη λήψη της µε αρ. 138/2008 απόφασης για την παραχώρηση της
λειτουργίας του αναψυκτηρίου στο Μοναστήρι, στον ΑΜΕΣ ΝΗΡΕΑΣ.
Στο υπόµνηµα, που κατατέθηκε αναφέρονται µεταξύ άλλων και τα εξής: «Επειδή όλες οι
ενέργειές µας ήταν νόµιµες και οµόφωνες µε στόχους διαφανείς, που αποσκοπούν στην
προστασία, ανάδειξη και ήπια εκµετάλλευση της περιοχής.
Επειδή το ∆ηµοτικό Συµβούλιο κατά την ενάσκηση της αρµοδιότητάς του έλαβε υπόψη του τόσο
τη νοµιµότητα όσο και το όφελος του ∆ήµου και των δηµοτών.
ΖΗΤΟΥΜΕ ν’ αρχειοθετηθεί η προκείµενη έγκληση και να µην ασκηθεί δίωξη κατά των µελών του
∆ηµοτικού Συµβουλίου».
Απαγορεύτηκε, µε οµόφωνη απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η βοσκή στις περιοχές του
Αη Γιάννη του ∆έτη Νάουσας και του Αγίου Αντωνίου Μάρπησσας.
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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»

hhttttpp::////ppaarriiaannoossttyyppooss..bbllooggssppoott..ccoomm                                                                                                                                                                                                ΚΚάάθθεε  μμέέρραα  μμααζζίί  σσααςς!!....  

Πρωταθλητές Κυκλάδων
το Λύκειο της Νάουσας
Πέρυσι ήταν ο ΑΜΕΣ Νηρέας Νάουσας που πήρε
πανάξια το πρωτάθληµα και φέτος αγωνίζεται
στη ∆' Εθνική. Σειρά είχε η οµάδα ποδοσφαίρου
του Λυκείου Νάουσας που κατέκτησε το
πρωτάθληµα Κυκλάδων! Στον τελικό που έγινε
στην Ερµούπολη την Τρίτη 25 Νοεµβρίου νίκησε
µε 3-1 το Λύκειο της Τήνου.
Γύρω στις 11 το βράδυ της ίδιας µέρας οι
πρωταθλητές επέστρεψαν µε την κούπα ανά
χείρας...

Οµιλία για
το ∆εσποτικό
Η Τοπική Επιτροπή Αντιπάρου της
Ελληνικής Εταιρείας για την
προστασία του περιβάλλοντος και
της πολιτιστικής κληρονοµιάς 
και ο Σύλλογος Γονέων και
Κηδεµόνων ∆ηµοτικού σχολείου
και Νηπιαγωγείου Αντιπάρου 
διοργανώνουν διάλεξη µε οµιλητή
τον αρχαιολόγο κ.Γιάννο Κουράγιο
το Σάββατο 29 Νοεµβρίου 2008,
ώρα 19:00 στο ∆ηµοτικό Σχολείο
(αίθουσα Καλουδά) 
µε θέµα: “∆εσποτικό: το ιερό του
Απόλλωνα. Νέα ευρήµατα από τις
ανασκαφές” . Όσοι παραβρεθούν
στην οµιλία θα παρακολουθήσουν
και δεκάλεπτο 3-D video για το
νησί, που προβλήθηκε πρόσφατα
στο εξωτερικό (Ν. Υόρκη, Παρίσι).

Ο Αρχίλοχος
ευχαριστεί...
Το ∆. Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου
«ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ», σε σχετικό δελτίο
τύπου µε ηµεροµηνία 1 Νοεµβρίου,
ευχαριστεί θερµά τη ∆ΕΠΑ Πάρου και
το ∆ήµο Πάρου για την οικονοµική
ενίσχυση που προσφέρουν κάθε
χρόνο προκειµένου να λειτουργήσει
η κινηµατογραφική λέσχη του
συλλόγου.

Portal αφιερωµένο στην
τοπική οινο-γαστρονοµία
Ένα νέο ηλεκτρονικό portal αφιερωµένο στην τοπική οινο-
γαστρονοµία απέκτησαν αυτές τις ηµέρες τα νησιά των
Κυκλάδων και της ∆ωδεκανήσου µε την επίσηµη έναρξη
λειτουργίας του διαδικτυακού τόπου www.AegeanCuisine.gr.
Αυτή η ηλεκτρονική πύλη δηµιουργήθηκε στο πλαίσιο του
προγράµµατος AegeanCuisine, µιας πρωτοβουλίας για την
προώθηση της αιγαιοπελαγίτικης γαστρονοµίας που υλοποιεί
το Κέντρο Επιχειρηµατικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΚΕΤΑ)
Νοτίου Αιγαίου µε τη στενή συνεργασία των Επιµελητηρίων
Κυκλάδων και ∆ωδεκανήσου.

Το πρότυπο Περιβαλλοντικό και
Πολιτιστικό Πάρκο Πάρου στον
Αη Γιάννη ∆έτη στη Νάουσα
αρχίζει σιγά - σιγά να
διαµορφώνεται. Σε πρόσφατη
συνεδρίαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου η επιτροπή που
συστήθηκε γι’ αυτό το λόγο
παρουσίασε το µέχρι τώρα έργο
της και πήρε οµόφωνα το
πράσινο φως από το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο για να συνεχίσει.
Την παρουσίαση του µέχρι
τώρα έργου της επιτροπής
έκανε η πρώην υπουργός
Ελισσάβετ Παπαζώη που είναι
και η πρόεδρος της Επιτροπής.
Όπως τόνισε η κ. Παπαζώη
στόχος είναι η προστασία και
ανάδειξη του φυσικού κάλλους
και του διαχρονικού πολιτισµού
της Χερσονήσου του Αη Γιάννη
∆έτη ιδιοκτησίας του ∆ήµου
Πάρου.
Στην περιοχή, 800 στρεµµάτων,
θα δηµιουργηθεί ένας
σύγχρονος πόλος εναλλακτικού
τουρισµού στον οποίο θα
φιλοξενούνται δράσεις
πολιτισµού, περιβάλλοντος,
άθλησης και αναψυχής µε ήπιες
παρεµβάσεις και χρήση
«πράσινων» υποδοµών.

Στην περιοχή σύµφωνα µε τα
όσα ανέφερε η κ. Παπαζώη θα
δηµιουργηθούν δυο µουσεία,
Αλιείας και Ναυτικής
Παράδοσης κοντά στο καρνάγιο
και Ρωσικής παρουσίας στο
Αιγαίο. Το καρνάγιο θα
αναβαθµιστεί. Το εστιατόριο θα
παραµείνει για την οικονοµική
ενίσχυση του πάρκου.
Το συνολικό εµβαδόν και των
τρίων κτηρίων (Μουσείων και
εστιατορίου) δεν θα ξεπερνάει
τα 120 τ.µ.
Το µοναστήρι του Αη Γιάννη
∆έτη θα ανακαινισθεί και
ορισµένα τµήµατά του θα
διαµορφωθούν σε εκθεσιακό
χώρο. Όλα θα γίνουν µε βάση
τις υποδείξεις της Εφορίας
Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
Άµεσα θα ξεκινήσει η
δενδροφύτευση µε ενδηµικά
φυτά (φίδα, σκοινάρι,
φρύγανα, θάµνοι) και
περίφραξη του χώρου που θα
φυτευτούν ενώ το πότισµα θα
το αναλάβει η ∆ΕΥΑΠ.
Ήδη έχει γίνει χαρτογράφηση
των µονοπατιών της περιοχής
και πολύ σύντοµα θα γίνει η
φυσική τους αναµόρφωση.
Επίσης προτείνεται η

ασφαλτόστρωση του κεντρικού
δρόµου.
Θα αξιοποιηθεί το υπαίθριο
θέατρο και ο φάρος ενώ θα
αναµορφωθεί αισθητικά η
παραλία.
Στην περιοχή θα δηµιουργηθούν
χώροι άθλησης. Έτσι οι
επισκέπτες θα έχουν τη
δυνατότητα να κάνουν
θαλάσσια σπορ, καταδύσεις,
αναρρίχηση.
Επίσης θα διερευνηθούν ο
µώλος και τα ναυάγια της
περιοχής ενώ θα δηµιουργηθεί
και βιολογικός καθαρισµός για
τις ανάγκες του πάρκου.
Για τη λειτουργία του πάρκου
θα δηµιουργηθεί από το ∆ήµο
φορέας διαχείρισης που από το
ερχόµενο καλοκαίρι θα
αναλάβει τη λειτουργία του.
Τη δουλειά της επιτροπής
εξήραν όλοι οι δηµοτικοί
σύµβουλοι που πήραν στη
συνέχεια το λόγο ενώ ο
δήµαρχος Χρήστος
Βλαχογιάννης ευχαρίστησε την
πρόεδρο και τα µέλη της
επιτροπής για το µέχρι τώρα
έργο που έκαναν και
παρουσίασαν στο δηµοτικό
συµβούλιο.

Πρότυπο Περιβαλλοντικό
και Πολιτιστικό Πάρκο Πάρου
στον Αη Γιάννη Νάουσας

Στόχος
η προστασία
και ανάδειξη
του φυσικού
κάλλους

Ο Αβραµόπουλος
υλοποιεί τις
υποσχέσεις του
Με ελάχιστη χρονική καθυστέρηση, που είναι
απόλυτα φυσιολογική αφού µια σειρά θέµατα δεν
είναι αποκλειστικής αρµοδιότητας του υπουργεί-
ου του, ο ∆ηµήτρης Αβραµόπουλος υλοποιεί τα
όσα υποσχέθηκε προ µηνών για το νησί µας.
Συγκεκριµένα, µετά την υπογραφή της παραχώ-
ρησης του οικοπέδου από τον προκαθήµενο της
Ελληνικής Εκκλησίας στο Υπουργείο Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η ∆ΕΠΑΝΟΜ, ο κατα-
σκευαστικός φορέας του πιο πάνω υπουργείου,
έχει πλέον τη δυνατότητα άµεσης έναρξης των
εργασιών θεµελίωσης του νέου νοσοκοµείου
Πάρου.
Το σπουδαιότερο όµως παρά τη δύσκολη οικονο-
µική συγκυρία, είναι ότι ο υφυπουργός οικονοµι-
κών υπέγραψε την απόφαση µε την οποία εγκρί-
νεται πίστωση 11,2 εκατοµµυρίων ευρώ µε την
ένδειξη ειδικό έργο για την κατασκευή του νέου
νοσοκοµείου της Πάρου.
Το γεγονός αυτό είναι πολύ σηµαντικό διότι όλοι
αντιλαµβανόµαστε ότι χωρίς χρήµατα οι όποιες
υποσχέσεις παραµένουν ανεκπλήρωτες.
Εκτός όµως από τα θέµατα που αφορούν τα κτι-
ριακά του νέου νοσοκοµείου εγκρίθηκε και ο
Οργανισµός του ώστε να συµβαδίζει χρονικά η
πορεία της ανέγερσης µε τις διαδικασίες πρόσλη-
ψης του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού
του νοσοκοµείου. Ήδη σύµφωνα µε ασφαλείς
πληροφορίες έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από
γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων για την κάλυψη
θέσεων του νέου Οργανισµού.
Εξάλλου µε κοινή υπουργική απόφαση εγκρίθηκε
η χρηµατοδότηση του Βελέντζειου Ιδρύµατος µε
το ποσό των 150.000 ευρώ προκειµένου να καλυ-
φθούν τα έξοδα λειτουργίας του υγειονοµικού
αεροσκάφους.
Με την ίδια απόφαση δίνονται 15.000 ευρώ στο
σύλλογο Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες για την
αγορά ειδικά διασκευασµένου οχήµατος µεταφο-
ράς.
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ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟ
Το Γρι-Γρι “Μαρία”

ΤΣΑΝΤΑΝΗΣ
ΦΡ. ΑΡΣΕΝΙΟΣ

Στην αίθουσα τελετών του Ι.Π.
Εκατονταπυλιανής, στις 23 Νοεµβρίου
πραγµατοποιήθηκαν οι εκλογές για την
ανάδειξη του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου
του Συλλόγου των Φίλων της Ι.Μ. των Αγίων
Αναργύρων Παροικιάς.
Προηγήθηκε απολογισµός του έργου της
απερχόµενης διοίκησης, ο οποίος εγκρίθηκε
οµόφωνα από τη Συνέλευση.
Η πρόεδρος του Συλλόγου,
συµβολαιογράφος, ∆ιαλεκτή Αργουζή στη
λογοδοσία της µεταξύ άλλων υπογράµµισε:
- Την καλή συνεργασία του Συλλόγου µε το
Ι.Π. προσκύνηµα της Εκατονταπυλιανής και
την οικονοµική ενίσχυση που παρείχε στο

Σύλλογο.
- Την έκδοση βιβλίου από το Σύλλογο, µε
περιεχόµενο την ιστορία της Μονής, του
εκπαιδευτικού και συγγραφέα Παν. Πατέλλη.
- Την αντικατάσταση του παλαιού και
διαλυµένου τέµπλου του ναού µε ακριβές
αντίγραφο, που φιλοτέχνησε ο εξαίρετος
παριανός ξυλογλύπτης Αντώνης Ρούσσος
- Την αθρόα οικονοµική συµµετοχή µελών
του Συλλόγου στη δαπάνη κατασκευής του
Τέµπλου
- Την οικονοµική ενίσχυση από το ∆ήµο
Πάρου.
Τελειώνοντας τον απολογισµό η
πρόεδρος ευχαρίστησε όλα τα µέλη

του Συλλόγου και ιδιαίτερα του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου για την εν γένει προσφορά τους
στο Σύλλογο και ευχήθηκε στο νέο ∆.Σ. καλή
επιτυχία στο έργο του.
Από τις εκλογές, που διενήργησε η
Εφορευτική Επιτροπή, εκλέχτηκαν κατά
σειρά επιτυχία και απαρτίζουν το νέο
∆ιοικητικό Συµβούλιο οι κάτωθι:
Ρουσσάκη Ειρήνη, Ιορδάνης Νίκος,
Ανουσάκης Νικήτας, Αλιπράντης Γιάννης του
Σταµ., Αλιφιέρη Μαρουσώ, ∆αφερέρας
Βασίλης και Σιφναίος Παντελής.

Σύλλογος Φίλων Ι.Μ. Αγίων Αναργύρων

Απολογισµός και εκλογές 

∆ιαγωνισµός Τσικουδιάς στην Αντίπαρο
Με µεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε και εφέτος από τον
Νίκο Μαριάνο ο διαγωνισµός Τσικουδιάς. Φέτος για
τεχνικούς και µόνο λόγους την όλη εκδήλωση
φιλοξένησε η ταβέρνα
του Παντελή και δεν
έγινε στην Παραλία
στο γνωστό ουζερί
ΤΣΙΠΟΥΡΑ∆ΙΚΟ.
Οι διοργανωτές της
εκδήλωσης
ευχαριστούν τον
Παντελή για τη
φιλοξενία και τον
Παρασκευά µε την
Πόπη για την υπέροχη µουσική που µας προσέφεραν.
Η συµµετοχή ήταν µεγάλη. ∆εκαπέντε παραγωγοί διαγωνιστήκαν από τους οποίους η επιτροπή ανέδειξε
νικητή τον ∆ηµήτρη Σταθερό.Η βραδιά κύλισε µε πολύ τσικουδιά χορό και τραγούδι.
Λίγα λόγια για την ιστορία. Ο διαγωνισµός ήταν ιδέα του Νίκου Μαριάνου ο οποίος και συντονίζει την όλη
εκδήλωση από το 2005 η οποία και έχει γίνει θεσµός. Εδώ να τονίσουµε και την δωρεάν προσφορά
πεντανόστιµων µεζέδων του ίδιου. Άντε και του χρόνου...

Για τις 13
∆εκεµβρίου…
Αναβλήθηκε 
η ηµερίδα για το
ζαχαρώδη διαβήτη
∆εν κατάφεραν να
έρθουν στην Πάρο οι
γιατροί οµιλητές της
ηµερίδας για τον
ζαχαρώδη διαβήτη που
ήταν προγραµµατισµένη
για το Σάββατο 22
Νοεµβρίου. Έτσι η
ηµερίδα αναβλήθηκε για
τις 13 ∆εκεµβρίου…
καιρού επιτρέποντος. Η
ηµερίδα θα
πραγµατοποιηθεί τη νέα
ηµεροµηνία µε τους
ίδιους οµιλητές στον ίδιο
χώρο, στην αίθουσα του
Αρχίλοχου. Να θυµίσουµε
ότι διοργανώνεται από
τον Πανκυκλαδικό
Σύλλογο Ατόµων µε
Ζαχαρώδη ∆ιαβήτη
«Γλυκιά Πορεία».
Πάντως η βραδιά στον
Αρχίλοχο δεν πήγε…
χαµένη. Όσοι προσήλθαν
για την ηµερίδα άκουσαν
την πρόεδρο της
Οµοσπονδίας Συλλόγων
Νευρολογικών -
Νευροµυικών και
Χρόνιων Παθήσεων κ.
Γιώτα Αναστασούλα -
Βασιλικού να µιλάει για
τα δικαιώµατα των
ατόµων µε αναπηρία.
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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

∆ιαγωνισµός Τσικουδιάς στην Αντίπαρο
Με µεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε και εφέτος από τον
Νίκο Μαριάνο ο διαγωνισµός Τσικουδιάς. Φέτος για
τεχνικούς και µόνο λόγους την όλη εκδήλωση
φιλοξένησε η ταβέρνα
του Παντελή και δεν
έγινε στην Παραλία
στο γνωστό ουζερί
ΤΣΙΠΟΥΡΑ∆ΙΚΟ.
Οι διοργανωτές της
εκδήλωσης
ευχαριστούν τον
Παντελή για τη
φιλοξενία και τον
Παρασκευά µε την
Πόπη για την υπέροχη µουσική που µας προσέφεραν.
Η συµµετοχή ήταν µεγάλη. ∆εκαπέντε παραγωγοί διαγωνιστήκαν από τους οποίους η επιτροπή ανέδειξε
νικητή τον ∆ηµήτρη Σταθερό.Η βραδιά κύλισε µε πολύ τσικουδιά χορό και τραγούδι.
Λίγα λόγια για την ιστορία. Ο διαγωνισµός ήταν ιδέα του Νίκου Μαριάνου ο οποίος και συντονίζει την όλη
εκδήλωση από το 2005 η οποία και έχει γίνει θεσµός. Εδώ να τονίσουµε και την δωρεάν προσφορά
πεντανόστιµων µεζέδων του ίδιου. Άντε και του χρόνου...

Ενηµέρωση για τους
αιολικούς σταθµούς στην Πάρο
Εκδήλωση - ενηµέρωση για την ανάπτυξη αιολικών
σταθµών στην Πάρο διοργανώνει ο ∆ήµος Πάρου την
Τετάρτη 3 ∆εκεµβρίου στις 18:00 στην αίθουσα
πολιτιστικών εκδηλώσεων του Συλλόγου
«Αρχίλοχος» στην Παροικιά.
Στην ενηµέρωση που θα γίνει από αντιπροσωπεία
της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας µε επικεφαλής τον
Αντιπρόεδρό της κ. Θ. Πανάγο θα γίνουν γνωστές οι
προβλεπόµενες από το θεσµικό πλαίσιο αδειοδοτικές
διαδικασίες. Θα ακολουθήσει δηµόσια συζήτηση.

Για δυο βραδιές µικροί και µεγάλοι θα έχουν τη
δυνατότητα να… παζαρέψουν στην Αγκαιριά. Ο
Πολιτιστικός Σύλλογος Αγκαιριάς οργανώνει
Χριστουγεννιάτικο παζάρι στις 13 και 14 ∆εκεµβρίου µε
πάρα πολλές εκπλήξεις. Το παζάρι και τις δύο ηµέρες
θα αρχίζει από τις 5.30 το απόγευµα.

Αγκαιριά: Χριστουγεννιάτικο παζάρι

Ο Εµπορικός Σύλλογος Πάρου - Αντιπάρου µε δελτίο
Τύπου που εξέδωσε στις 24 Νοεµβρίου κάνει γνω-
στά τα εξής:
“Η επιθυµία του Εµπορικού Συλλόγου Πάρου - Αντι-
πάρου είναι η εκδήλωση «ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΣΤΗ ΠΑΡΟ -
ΑΝΤΙΠΑΡΟ ΚΑΙ ΚΕΡ∆ΙΣΤΕ», η οποία πραγµατοποιείται
για δεύτερη χρονιά να γίνει θεσµός και να υιοθετη-
θεί από όλα τα καταστήµατα της Πάρου και της
Αντιπάρου. Γι’ αυτό και ζητούµε την στήριξη και
συµβολή του τοπικού εµπορίου, καθώς η επιτυχία
της προσπάθειά µας θα εξαρτηθεί, σε µεγάλο βαθµό
από την όσο το δυνατόν µεγαλύτερη συµµετοχή των
επιχειρήσεων των νησιών µας.
Η εκδήλωση θα διαφηµίζεται από τα µέσα µαζικής
ενηµέρωσης, αλλά και µέσω ενηµερωτικών εντύ-
πων, αφισών κ.λπ. και περιλαµβάνει κλήρωση µε

µεγάλο δώρο ένα αυτοκίνητο, και πολλά
άλλα δώρα για τους καταναλωτές και για τα µέλη
µας.
Για το σκοπό αυτό θα διατίθενται κουπόνια, που θα
επιδίδονται από τα καταστήµατα στους πελάτες µας.
Η κλήρωση θα πραγµατοποιηθεί στην αίθουσα «
ΜΙΝΩΑ» την Τετάρτη 25/2/2009 και ώρα 17.00. Η
υποχρέωση που υπάρχει είναι η ανάρτηση της ειδι-
κής αφίσας που θα διανεµηθεί στα καταστήµατα,
και το κάθε κατάστηµα υποχρεούται να προσκοµίσει
τα αποκόµµατα των λαχνών που διάθεσε στον τόπο
διεξαγωγής της κλήρωσης.

Η εκτίµησή µας είναι ότι οι καταναλωτές επι-
βρα’βεύουν τέτοιες προσπάθειες και τις περιµένουν.
Καλούµε λοιπόν τα µέλη της τοπικής επιχειρηµατι-
κής αγοράς, να αγκαλιάσουν την ενέργεια αυτή,

που διαφηµίζει, προβάλει
τα νησιά µας και τονώνει
την εµπορική κίνηση των
καταστηµάτων µας.
∆ηλώστε συµµετοχή
στο τηλ. 6946468060
κ. Αλίπραντης
Απόστολος ή στο
site του Εµπορικού
Συλλόγου
info@esparou.gr”

Eκδήλωση Εµπορικού Συλλόγου

«Αγοράστε στη Πάρο � Αντίπαρο και κερδίστε»
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Ο «Παριανός Τύπος»
µε αφορµή το γεγο-
νός του εορτασµού
της Εθνικής Αντίστα-
σης -23 Νοεµβρίου-
δηµοσιεύει το δεύτε-
ρο απόσπασµα από
το βιβλίο «Η ζωή
ενός στρατιώτου»
του Ιωάννη Θ. Καρα-
βία Αντιστρατήγου
ε.α.

“Ευτυχώς οι Αξιωµατι-
κοί είχον ψεύτικες
ταυτότητες, ότι ήσαν
έµποροι και ήρχοντο
δια την αγοράν τροφί-
µων. Όταν είδα τους
αξιωµατικούς µου,
εσκέφθην, ότι έπρεπε
µε κάθε µέσον οι Ιτα-
λοί να πεισθούν να τους αποµακρύ-
νουν εκ Πάρου δια να µη τους ανα-
γνωρίσουν εντόπιοι υπηρετήσαντες
τυχόν υπό τας διαταγάς των και
προδοθούν εις τους Ιταλούς. Παρε-
κάλεσα πρώτον τον φίλον µου
Πρόεδρον Κοινότητας να τους δια-
µοιράση εις τους κατοίκους, οι
οποίοι ήσαν εις θέσιν να τους
δώσουν ένα κοµµάτι ψωµί. Πρόθυ-
µος ο Πρόεδρος Μιχαήλ Κρίσπης,
χωρίς καν να µε ερωτήση, εξετέλε-
σε την εντολήν. Τον λοχαγόν Παρ-
λαβάντζαν Ν. ετοποθέτησε εις την
οικίαν του συµπολίτου µου δασάρ-
χου Λιάλιου Φωτ. και του διεµήνυ-
σα ουδείς αξιωµατικός νε µε χαιρε-
τήση δια να µη αποκαλυφθώµεν.
∆εύτερον έσπευσα εις τον εξαίρε-
τον ∆εσπότην Παροναξίας Χερου-
βείµ, ο οποίος διέµενεν εις Πάρον
και τον παρεκάλεσα να µεταβή εις
τον λοχαγόν Ιταλόν ∆ιοικητήν της
νήσου να τον πείση να τους αποµα-
κρύνει όλους τους επιβάτας εκ
Πάρου, µε την αιτιολογίαν, ότι επε-
κράτει πείνα και θα έτρωγον και τα
λίγα τρόφιµα που υπήρχον. Ο
∆εσπότης Χερουβείµ µε εκύταξεν

ύποπτα και µου λέγει: «Ταγµατάρ-
χα µου µήπως είναι αξιωµατικοί;»
Όχι Σεβασµιώτατε», απήντησα. ∆εν
ξέρω εάν το πίστευσε, πιθανόν όχι,
πάντως έσπευσε εις την ιταλικήν
διοίκησιν και κατώρθωσε να πείση
τον λοχαγόν, ότι έπρεπε οι ξένοι
επιβάται του καϊκιού να φύγουν,
λόγω της πείνας η οποία επεκράτει
την εποχήν εκείνην (Φεβρουάριος
1942). Την εποµένην απεστάλησαν
όλοι συνοδεία εις Σύρον, όπου ήτο
η έδρα του Συντάγµατός των. Εκεί
καταδικάστηκαν 15 ηµέρας κράτη-
σιν και 500 δρχ. πρόστιµον ως
λαθρεπιβάται, µεταφέρθησαν δε
εις Πειραιά.
Η πλέον επικινδυνοδεστέρα περιπέ-
τεια της ζωής µου ήτο αυτή, διότι
εάν ανεκαλύπτετο, ότι ήσαν αξιω-
µατικοί, θα απεδεικνύετο, ότι εγώ
ενήργησα και ήλθαν και ότι ήµην
αρχηγός της Βάσεως. Κατασκοπεία
και συνεπώς η εκτέλεσις και ο
θάνατος. Ο Ταγµατάρχης Άγγλος
Άτκινσον ετυφεκίσθη, παραπεµ-
φθείς ως κατάσκοπος εις το Ιταλι-
κόν Στρατοδικείον, επίσης οι καπε-
ταναίοι οι Παριανοί, οι οποίοι εχρη-

σιµοποιούντο υπό του Γραµµατικά-
κη δια την µεταφοράν παρεπέµ-
φθησαν εις το Στρατοδικείον και
εξετέσθησαν. Αι ανακρίσεις εσυνε-
χίσθησαν µέχρι της πτώσεως του
Μουσολίνι. Μετά ένα έτος συνελή-
φθησαν ο Μιχαήλ Κρίσπης, Πρόε-
δρος Κοινότητος, ο Αργύριος Μαρι-
νόπουλος, δικηγόρος Εφ. Αξιωµα-
τικός και ο Μοίραρχος Ζαµπέτας
Γ., ∆ιοικητής Υποδιευθύνσεως
Χωροφυλακής Πάρου, παρεπέµ-
φθησαν εις Στρατοδικείον και κατε-
δικάσθησαν εις θάνατον µε την
αιτιολογίαν, ότι υπέθαλπτον τους
Άγγλους. Ευτυχώς µε την πτώσιν
του Μουσολίνι απέδρασαν των
φυλακών και εγλύτωσαν τον θάνα-
τον.
Η ζωή µας εν Πάρω µετά την απο-
κάλυψιν της Βάσεως της Αντιπά-
ρου, υπήρξεν οδυνηρά από πάσης
απόψεως. Η έξοδος εκ των οικιών
µας απηγορεύετο προ της 6ης πρω-
ινής και µετά την 6ην απογευµατι-
νήν, αι ανακρίσεις εσυνεχίζοντο
και κάθε τόσο συνελάµβανον
κάποιον, δια να είµεθα εις συνεχή
εκνευρισµόν, εµένα δε µε εκάλεσε

ο ανθυπασπιστής της
Καραµπιναρίας και
µου είπε, ότι δεν έχω
το δικαίωµα να απο-
µακρύνωµαι πλέον
των 50 µέτρων εκ της
κατοικίας µου. Τις
ανακρίσεις αυτάς
ευθύς εξ αρχής έστρε-
ψαν εναντίον µου,
εβασάνισαν δε επί
15ήµερον τον Καπετά-
νιον Μανώλη Χαλκίτη
να οµολογήση, ότι
εγώ ήµουν Αρχηγός
της Βάσεως. Ο καλός
Έλλην Χαλκίτης παρά
τα βασανιστήρια
ηρνείτο, ότι δεν ξέρει
τίποτε και ότι απλώς
γνωρίζει ότι είµαι
γαµβρός του Μαρινο-

πούλου. Όταν εξήλθε του κρατητη-
ρίου, µε ειδοποίησε δια του φίλου
µου Αθ. Παναρέτου µε τον οποίον
συνδέετο, ότι οι ανακρίσεις εστρά-
φησαν εναντίον µου.
Παρέµεινα αποκλεισµένος εις την
νήσον Πάρον, από την οποίαν
είχαν απαγορεύσει κάθε απόπλουν
και είχον καταγράψει όλες τις βάρ-
κες, που υπήρχαν εις τας ακτάς
της νήσου και ουδείς ετόλµα να
κινηθή. Οι Ιταλοί είχον πληροφορη-
θή πλέον, ότι ήτο µέσα εις το καΐκι
ο Γραµµατικάκης και η προσπάθειά
των ήτο να τον ανεύρουν. Ευτυχώς
ήτο τολµηρός και πονηρός και
κατώρθωσε µετά παρέλευσιν πολ-
λών µηνών να διαφύγη από την
Πάρον εις άλλο νησί και εκείθεν εις
Μ. Ανατολήν. Αφού δεν ήτο δυνα-
τόν να κάνω τίποτε, επερίµενα το
µοιραίον, από ώραν εις ώραν να µε
συλλάβουν. Ευτυχώς εις ουδένα
είχον ειπεί, ότι έφερα αξιωµατι-
κούς, οι δε Ιταλοί δεν προέβαινον
εις δίωξιν, εφ’ όσον δεν εύρισκον
στοιχεία ενοχής. Έτσι µε το άγχος
αυτό έζησα µέχρι της πτώσεως του
Μουσουλίνι, όπότε και διέφυγα εις
την Μ. Ανατολήν”.

Αριστερά το ιστορικό
καϊκι ΘΡΙΑΜΒΟΣ που

µετέφερε Άγγλους και
Έλληνες στην Αντίπαρο

∆εξιά ο συνιδιοκτήτης
του π/κ ΘΡΙΑΜΒΟΣ
βανζινοπλοίαρχος
Εµµ. Γ. Χελκέτης

Βιβλίο: «Η ζωή ενός στρατιώτου»

“Κατασκοπεία και συνεπώς
η εκτέλεσις και ο θάνατος”

Η Γενική Συνέλευση των «Φίλων
της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης
Πάρου» που συνήλθε στην αίθου-
σα του «Αρχίλοχου» την Κυριακή
19 Οκτωβρίου στις 11 το πρωί,
ενηµερώθηκε αναλυτικά από τον
Πρόεδρο και τον Γραµµατέα του
συλλόγου για τα κάτωθι θέµατα:
Για τα µέχρι τώρα πεπραγµένα
του ∆.Σ. του Συλλόγου (παγκυ-
κλαδικός διαγωνισµός διηγήµα-
τος, λέσχη ανάγνωσης, έκδοση
διαφηµιστικού φυλλαδίου,
εµπλουτισµός ∆ηµοτικής Βιβλιο-
θήκης από κάθε πηγή χωρίς
οικονοµική επιβάρυνση του
∆ήµου, αγορά παλαιών βιβλίων
από δηµοπρασίες για τις ειδικές
συλλογές της βιβλιοθήκης, εξα-
σφάλιση δωρεάν βιβλίων από το
ΕΚΕΜΕΛ και το ίδρυµα Ουράνη,
κ.ά.).
Για τη διάθεση από τον ∆ήµο
Πάρου ποσού 3.000 ευρώ, για το
οποίο και εκφράζει θερµές ευχα-
ριστίες, προς αγορά βιβλίων.
Για την προµήθεια ήδη, χάρις στο
ανωτέρω ποσό, σπάνιων βιβλίων
και περιοδικών, για τις συλλογές
της Βιβλιοθήκης, αλλά και 140
άλλων βιβλίων, εξαιρετικού

ενδιαφέροντος, προς χρήση των
αναγνωστών της Βιβλιοθήκης.
Για τα προβλήµατα που αντιµε-
τωπίζει κατά το τελευταίο – ιδίως
– διάστηµα η ∆ηµοτική Βιβλιοθή-
κη (προσωπικό, διοικητική υπα-
γωγή, ελεγκτικοί µηχανισµοί,
κτιριακές εγκαταστάσεις, κτίριο
∆ηµητρακόπουλου, βιβλία και
περιοδικά, εµπλουτισµός συλλο-
γών κ.λπ.).
Για ενέργειες (ή παραλήψεις) της
∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης, που απα-
ξιώνουν βάναυσα τον ρόλο του
Συλλόγου των «Φίλων» (όπως
π.χ. το παζάρι του βιβλίου µε
την προσωπική επιλογή των
βιβλίων από τη Βιβλιοθήκη παρά
την προσφερθείσα από τον Σύλ-
λογο βοήθεια, η αιφνιδιαστική
αγγελία για το κλείσιµο της
Βιβλιοθήκης επί τρίµηνο περίπου,
«χάριν απογραφής» (και στην
πραγµατικότητα αποσύρσεως
βιβλίων) εν αγνοία τόσον του
Συλλόγου όσον και του ∆.Σ. της
∆ΕΠΑΠ, η επίκληση «Κανονισµού
– Οργανισµού» της Βιβλιοθήκης
που καταρτίστηκε ερήµην των
«Φίλων», στους οποίους δεν κοι-
νοποιήθηκε καν, µηδενίζοντας

κατ΄ ουσία οποιαδήποτε συµβολή
του Συλλόγου στην λειτουργία
και πορεία της Βιβλιοθήκης)
κ.λπ.
Ακολούθησε µακρά συζήτηση,
στην οποία τοποθετήθηκαν
πολλά από τα παριστάµενα 62
µέλη, τα οποία και οµοφώνως
κατέληξαν στο ακόλουθο

Ψήφισµα
1. Η Γενική Συνέλευση των
«Φίλων» εκφράζει τις ευχαρι-
στίες προς το ∆.Σ. για τις άοκνες
προσπάθειές του και τους
κόπους, που επί σειρά ετών
καταβάλλει, και εγκρίνει όλες τις
κατά καιρούς ενέργειές του,
προκειµένου ο Σύλλογος να
παραµείνει το γνωµοδοτικό εκεί-
νο όργανο, που διασφαλίζει κατά
τον καλύτερο τρόπο την πορεία
της Βιβλιοθήκης προς τους στό-
χους και τα οράµατα, όπως ετέ-
θησαν κατά την ίδρυσή της και
θεωρεί ότι χωρίς τη βοήθεια και
τη συνεργασία του Συλλόγου η
Βιβλιοθήκη είναι αδύνατον να
προχωρήσει.
2. Συµφωνεί απολύτως µε την
απόφαση του ∆.Σ. να διακόψει

κάθε συνεργασία µε τη Βιβλιοθή-
κη µέχρις ότου η ∆ΕΠΑΠ αποσύ-
ρει τον «Κανονισµό» και προβεί
στην κατάρτιση νέου, ο οποίος
να τεθεί σε ευρύτατη διαβούλευ-
ση όλων των εµπλεκόµενων
µερών – λαµβάνοντας , κυρίως
υπόψη τόσο τις τοπικές ιδιαιτε-
ρότητες και δυνατότητες, όσο και
το ευρύτερο ανθρώπινο δυναµικό
που διαθέτει η Πάρος.
3. Το όλο θέµα της Βιβλιοθήκης
να τεθεί στο ∆ηµοτικό Συµβού-
λιο, προκειµένου και σε συνερ-
γασία µε τη ∆ΕΠΑΠ,
α) Στο ∆.Σ. της ∆ΕΠΑΠ να περιλη-
φθεί το ταχύτερο ένα τουλάχι-
στον µέλος του Συλλόγου,
β) Να προσληφθεί αµέσως δεύτε-
ρο άτοµο για τη Βιβλιοθήκη,
δεδοµένου ότι η σηµερινή κατά-
σταση, µε έναν µόνον υπάλληλο,
είναι αδύνατον να συνεχιστεί,
γ) Να αποκτήσει η βιβλιοθήκη
δικό της αυτόνοµο ∆ιοικητικό
Συµβούλιο, από ανθρώπους που
γνωρίζουν τα θέµατα βιβλίου και
Βιβλιοθήκης, ώστε να αρθεί το
σοβαρό διοικητικό κενό που δια-
πιστώθηκε σήµερα,
δ) Να διορισθεί στη Βιβλιοθήκη

Εφορευτικό Συµβούλιο µε καθα-
ρά γνωµοδοτικό ρόλο – κατά τα
ισχύοντα στις ∆ηµόσιες Βιβλιοθή-
κες,
ε) Να προχωρήσει η διαδικασία
µεταφοράς της Βιβλιοθήκης στο
αναπαλαιωθέν κτίριο ∆ηµητρακό-
πουλου.
Επ΄ αυτού η αρχική πρόταση του
∆.Σ. του Συλλόγου των «Φίλων»
(συγκρότηση ευρείας Επιτροπής
από τους µελετητές του κτιρίου,
την τεχνική υπηρεσία του ∆ήµου
Πάρου, την οικονοµική υπηρεσία
του ∆ήµου, την ∆ΕΠΑΠ, τη
Βιβλιοθήκη, το Σύλλογο των
«Φίλων» και τους ∆/ντές δυο
αναγνωρισµένων Βιβλιοθηκών
των Κυκλάδων), δεν γίνεται
δεκτή.

Πάρος, 20 Οκτωβρίου 2008

ΓΙΑ ΤΟ ∆.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΗΛΙΑΣ Χ.

ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ ΠΑΠΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΑΡΟΥ - ΨΗΦΙΣΜΑ Γενικής Συνέλευσης της 19ης Οκτωβρίου 2008

Έδωσαν αίµα
600 συµπολίτες µας
Πολύ µεγάλη επιτυχία είχε η
φθινοπωρινή αιµοδοσία που
πραγµατοποίησε ο Σύλλογος
Εθελοντών Αιµοδοτών Πάρου το
τριήµερο από 14 έως 16 Νοεµβρίου
2008. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που
έδωσε ο Σύλλογος Εθελοντών
Αιµοδοτών Πάρου η προσέλευση
παλιών και νέων αιµοδοτών ξεπέρασε
κάθε προσδοκία!«Στο κάλεσµα του
συλλόγου, 600 συµπολίτες µας
ανταποκρίθηκαν, ενώ η νεολαία
συνεχίζοντας την παράδοση της
προσφοράς, απέδειξε για µια ακόµη
φορά την ευαισθησία της  και την
αγάπη της για τον πάσχοντα
συνάνθρωπό µας και της αξίζουν
συγχαρητήρια!! Το ∆.Σ του συλλόγου
εύχεται σε όλους Χρόνια Πολλά, Καλή
Χρονιά γεµάτη Υγεία, προσωπική και
οικογενειακή ευτυχία!

Για το ∆.Σ
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Μ. Ναυπλιώτου

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Μ. Ι. Κωβαίος»
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Εµπορικός Σύλλογος
Πάρου - Αντιπάρου
Εορταστικό ωράριο
Σας ενηµερώνουµε ότι από 08/12/2008 το ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ
ΩΡΑΡΙΟ λειτουργίας των καταστηµάτων µας είναι το
ακόλουθο:

ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡ. ΩΡΑΡΙΟ
∆ΕΥΤΕΡΑ 08/12/2008 08:00 – 21:30
ΤΡΙΤΗ 09/12/2008 08:00 – 21:30
ΤΕΤΑΡΤΗ 10/12/2008 08:00 – 21:30
ΠΕΜΠΤΗ 11/12/2008 08:00 – 21:30
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/12/2008 08:00 – 21:30
ΣΑΒΒΑΤΟ 13/12/2008 08:00 – 21:30
ΚΥΡΙΑΚΗ 14/12/2008 ΚΛΕΙΣΤΑ
∆ΕΥΤΕΡΑ 15/12/2008 08:00 – 21:30
ΤΡΙΤΗ 16/12/2008 08:00 – 21:30
ΤΕΤΑΡΤΗ 17/12/2008 08:00 – 21:30
ΠΕΜΠΤΗ 18/12/2008 08:00 – 21:30
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/12/2008 08:00 – 21:30
ΣΑΒΒΑΤΟ 20/12/2008 08:00 – 21:30
ΚΥΡΙΑΚΗ 21/12/2008 ΚΛΕΙΣΤΑ
∆ΕΥΤΕΡΑ 22/12/2008 08:00 – 21:30
ΤΡΙΤΗ 23/12/2008 08:00 – 21:30
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/12/2008 08:00 – 21:30
ΠΕΜΠΤΗ 25/12/2008 ΑΡΓΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/12/2008 ΑΡΓΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 27/12/2008 08:00 – 21:30
ΚΥΡΙΑΚΗ 28/12/2008 08:00 – 21:30
∆ΕΥΤΕΡΑ 29/12/2008 08:00 – 21:30
ΤΡΙΤΗ 30/12/2008 08:00 – 21:30
ΤΕΤΑΡΤΗ 31/12/2008 08:00 – 21:30
ΠΕΜΠΤΗ 01/01/2009 ΑΡΓΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02/01/2009 ΑΡΓΙΑ
ΤΡΙΤΗ 06/01/2009 ΑΡΓΙΑ

Από το ΣΑΒΒΑΤΟ 03/01/2009 επανέρχεται σε ισχύ
το Χειµερινό Ωράριο λειτουργίας των καταστηµάτων
µας.

Με ιδιαίτερη τιµή
Για το ∆.Σ

Ο Πρόεδρος, Αλιπράντης Α.
Ο Γεν. Γραµµατέας, Τριαντάφυλλος Α.

Αναιµικός ο εορτασµός της Εθνικής Αντίστασης
Με οµιλία από την αγωνίστρια της Εθνικής Αντίστασης Μαρία Ναυπλιώτου στον Ι.Ν. της Εκατονταπυλιανής και επιµνηµόσυνη δέηση στο µνηµείο της Εθνι-
κής Αντίστασης στην πλατεία της Μαντώς Μαυρογένους τιµήθηκε η Εθνική Αντίσταση στην Πάρο. Για άλλη µια χρονιά η συµµετοχή του κόσµου ήταν περιο-
ρισµένη. Απούσα και η Φιλαρµονική του ∆ήµου, αφού το απαγορευτικό εµπόδισε την άφιξη του µαέστρου της στην Πάρο.

Στο προηγούµενο φύλλο µας είχαµε
δηµοσιεύσει την ανοιχτή επιστολή του
Νοµάρχη Κυκλάδων κ. ∆ηµήτρη Μπάιλα
προς την Κοινότητα Αντιπάρου σχετικά
µε τη µη συµµετοχή της Αντιπάρου στην
τουριστική έκθεση “PHILOXENIA ‘08”.
∆ύο µέρες αργότερα, στις 13
Νοεµβρίου, η Κοινότητα Αντιπάρου
απάντησε στην ανοιχτή επιστολή του
Νοµάρχη µε δελτίο τύπου. Αναλυτικά

στο δελτίο τύπου η Κοινότητα
Αντιπάρου αναφέρει τα εξής: 

«Η Κοινότητα Αντιπάρου δεν
κατηγόρησε κανέναν ακριβώς γιατί δεν
έχει µάθει να κατηγορεί και παρουσιάζει
τα γεγονότα όπως ακριβώς συνέβησαν,
δίχως να προσθέτει ή να αφαιρεί κάτι
επιπλέον.Όταν πληροφορηθήκαµε ότι
µείναµε εκτός από την κλήρωση των

περιπτέρων από την αρµόδια επιτροπή
,ρώτησα το λόγο και απάντησαν στη
γραµµατέα της Κ.Ε.Τ.Π.Α.Α ότι η
Πρόεδρος της Κοινότητας Αντιπάρου µε
επιστολή της απέκλισε τη συµµετοχή
της Αντιπάρου για ολόκληρο το 2008.
Ζητήσαµε το εν λόγω έγγραφο και
φυσικά δεν υπήρχε αφού η Πρόεδρος
δεν είχε στείλει κανένα αρνητικό
έγγραφο για την έκθεση της PHILOXE-

NIA. 
Φυσικά η Κοινότητα που είχε
προετοιµάσει το υλικό για την έκθεση ,
έστειλε τους συµβούλους που θα την
εκπροσωπούσαν οι οποίοι µετέβησαν
στη PHILOXENIA και µοίρασαν το υλικό
της Αντιπάρου στα περίπτερα της
Περιφέρειας και Νοµαρχίας.
Τέλος καλό όλα καλά.
Εκ της Κοινότητας Αντιπάρου»

«Η Κοινότητα Αντιπάρου δεν κατηγόρησε κανέναν» 
Απάντηση στον Νοµάρχη Κυκλάδων

Σύνδεσµος Φιλάθλων Παναθηναϊκού Πάρου
Ο Σύνδεσµος Φιλάθλων Παναθηναϊκού Πάρου ενηµερώνει τα µέλη του ότι παρελήφθησαν και διατίθενται τα νέα
χειµωνιάτικα φούτερ και µπουφάν, κασκόλ και καπέλα του συνδέσµου, καθώς επίσης και άλλα προϊόντα του Ενιαίου
Φορέα. 
Επίσης συνεχίζεται η διαδικασία ανανέωσης των εγγραφών.
Ο Σύνδεσµος από τη ∆ευτέρα 17 Νοεµβρίου θα είναι και πάλι ΑΝΟΙΚΤΟΣ κάθε ∆ευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από
τις 7 το απόγευµα µέχρι τις 9 το βράδυ και καλούνται όλα τα µέλη του να τον επισκεφθούν απέναντι από το ∆ηµοτικό
Στάδιο Παροικίας.
Τέλος ενηµερώνουµε τους φίλους µας ότι διαθέτουµε εδώ και τέσσερις µήνες το δικό µας blog στο διαδίκτυο από
όπου και  µπορούν να ενηµερώνονται καθηµερινά για όλες τις εξελίξεις στην οµάδα µας, για το Σύνδεσµο και για το
τοπικό ποδόσφαιρο στη σελίδα:
http://panathinaikosparosclub.blogspot.com/
Για οποιεσδήποτε πληροφορίες, παραγγελίες ή αγορές, επικοινωνήστε µε το τηλέφωνο: 6977283424

Εκ του ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ

Σηµαντικό
έργο
της ∆ΕΥΑΠ
Η ∆ΕΥΑΠ
αντικατέστησε
τον κεντρικό
αγωγό
ύδρευσης κατά
µήκος του
δρόµου από το
Καστροβούνι
µέχρι την πάνω
δεξαµενή της
Παροικιάς. Με
την ευκαιρία της
αντικατάστασης
του αγωγού
ύδρευσης
τοποθετήθηκε
και αγωγός
αποχέτευσης.
Το έργο αυτό
κρίθηκε αναγκαίο, επειδή το νερό της Πάρου περιέχει
µάρµαρο, το οποίο συχνά βουλώνει ακόµη και µεγάλης
διαµέτρου σωλήνες, µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται
προβλήµατα στην υδροδότηση του οικισµού της Παροικιάς.

Έδωσαν αίµα
600 συµπολίτες µας
Πολύ µεγάλη επιτυχία είχε η
φθινοπωρινή αιµοδοσία που
πραγµατοποίησε ο Σύλλογος
Εθελοντών Αιµοδοτών Πάρου το
τριήµερο από 14 έως 16 Νοεµβρίου
2008. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που
έδωσε ο Σύλλογος Εθελοντών
Αιµοδοτών Πάρου η προσέλευση
παλιών και νέων αιµοδοτών ξεπέρασε
κάθε προσδοκία!«Στο κάλεσµα του
συλλόγου, 600 συµπολίτες µας
ανταποκρίθηκαν, ενώ η νεολαία
συνεχίζοντας την παράδοση της
προσφοράς, απέδειξε για µια ακόµη
φορά την ευαισθησία της  και την
αγάπη της για τον πάσχοντα
συνάνθρωπό µας και της αξίζουν
συγχαρητήρια!! Το ∆.Σ του συλλόγου
εύχεται σε όλους Χρόνια Πολλά, Καλή
Χρονιά γεµάτη Υγεία, προσωπική και
οικογενειακή ευτυχία!

Για το ∆.Σ
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Μ. Ναυπλιώτου

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Μ. Ι. Κωβαίος»
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Πάρος Λεύκες αγροτεµάχιο 6.000 τ.µ. µε θέα θάλασσα
άρτιο οικοδοµήσιµο µόνο 40.000 ευρω.
Μεσιτικό Λεοντής, τηλ. 6944276444
Πάρος Κάµπος-Βουτάκου. Πολύ κοντά στην θάλασσα και
σε οικόπεδο αυτόνοµο εντός οικισµού παραδοσιακή οικία
δυο υπνοδωµατίων, συν ένα δωµάτιο βοηθητικό, βεράντες,
ρεύµα, νερό ,θαυµάσια θέα, µόνο 165.000 ευρώ.
Μεσιτικό Λεοντής, τηλ. 6944276444
Πάρος Νάουσα παραδοσιακή κατοικία δυο ορόφων 110
τ.µ. σε κεντρικό σηµείο. Τιµή 220.000 ευρώ.
Μεσιτικό Λεοντής, τηλ. 6944276444
Πάρος Λεύκες πολύ παλιό παραδοσιακό σπίτι δυο ορόφων
80 τ.µ. σε κεντρικό σηµείο µε πρόσβαση αυτοκινήτου.
Μεσιτικό Λεοντής, τηλ. 6944276444
Πάρος Κάµπος-Βουτάκος σε οικόπεδο εντός οικισµού
600 τ.µ. παραδοσιακή οικία 118 τ.µ. µε τρία υπνοδωµάτια,
δυο µπάνια, αποθήκη, σκεπαστή βεράντα και θαυµάσια θέα
θάλασσα.
Μεσιτικό Λεοντής, τηλ. 6944276444
Πάρος Ασπριές πάνω από την Παροικία, αγροτεµάχιο
13.000 τ.µ. άρτιο οικοδοµήσιµο µε δρόµο και θαυµάσια
θέα.
Μεσιτικό Λεοντής, τηλ. 6944276444
Πάρος Παροικία αγροτεµάχιο 4 στρεµµάτων µε χαρτί
δασικού, δρόµο και φανταστική θέα.
Μεσιτικό Λεοντής, τηλ. 6944276444
Πάρος Αλυκή παραδοσιακής αρχιτεκτονικής µεζονέτα µε
δυο υπνοδωµάτια µεγάλο σαλόνι, γκαράζ, πάνω σε λόφο µε
θαυµάσια θέα και οικόπεδο εντός οικισµού.
Μεσιτικό Λεοντής, τηλ. 6944276444
Πάρος Παροικία σπίτι µονοκατοικία 60 τ.µ., µε δυο δωµά-
τια, βεράντες σε καλή κατάσταση. Τιµή 80.000 ευρώ.
Μεσιτικό Λεοντής, τηλ. 6944276444
Πάρος Άσπρο Χωριό διαµέρισµα δυάρι, υπνοδωµάτιο,
κουζίνα, σαλονάκι, τζάκι, βεράντα, πολύ καλή θέα µόνο
110.000 ευρώ.
Μεσιτικό Λεοντής, τηλ. 6944276444
Πάρος Αλυκή αγροτεµάχιο 4.000 τ.µ. άρτιο οικοδοµήσιµο
µε πολύ καλή θέα και δρόµο. Τιµή 100.000 ευρώ.
Μεσιτικό Λεοντής, τηλ. 6944276444
Πάρος Φάραγκας επί του δρόµου 2.500 τ.µ. αυτόνοµο
αγροτεµάχιο µε άδεια για δυο σπίτια 125 τ.µ. συνολικά και
θαυµάσια θέα την παραλία.
Μεσιτικό Λεοντής, τηλ. 6944276444
Πάρος Λεύκες αγροτεµάχιο 4.600 τ.µ. κοντά στους
µύλους άρτιο οικοδοµήσιµο µε θέα θάλασσα. Τιµή 88.000
ευρώ.
Μεσιτικό Λεοντής, τηλ. 6944276444
Πάρος ∆υτικά οικόπεδο εντός οικισµού 4.000 τ.µ. µε καλή
θέα, κτίζει 900 τ.µ., όλες οι παροχές.
Μεσιτικό Λεοντής, τηλ. 6944276444
Πάρος Ζητούνται ακίνητα προς πώληση για προώθηση σε
όλη την Ελληνική και ξένη κτηµαταγορά.
Μεσιτικό Λεοντής, τηλ. 6944276444

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 ισόγειος επαγγελµατικός χώρος
100 τ.µ. µε τρια w.c. και πατάρι 20 τ.µ. κοντά
στην Εκατονταπυλιανή. Πληροφορίες
2284021646
Ενοικιάζεται δυάρι στην περιοχή Κακάπετρα
Παροικιάς µε µερική επίπλωση. Τηλ.
6974489697, 2284024632, Σιφναίος ∆ηµήτρης
Ενοικιάζεται: Πλατεία Μαντώς Μαυρογένους
διαµέρισµα 95 m3 για επαγγελµατική στέγη.
Πληροφορίες: 6939417965.
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 κατα-

σκευής 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 APRILIA 650 PEGASO µαύρο-ασηµί,
9ος-2007. Τηλ.: 6947260139.
Πωλείται στην Παροικία η εν λειτουργία
επιχείρηση ζαχαροπλαστείου Χανιώτης. Τηλ.:
22840-21211
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.
Κυρία ζητεί εργασία εσωτερική να περιποιείται
ηλικιωµένη κυρία ή κύριο. ∆ιαθέσιµη από 1-1-
2009. Τηλ.: 6977810527.

Αγγελίες

Αναπτυξιακός Σύλλογος
Μώλου-Τσουκαλιάς-Γλυφάδων Πάρου
«Πρόοδος – Ανάπτυξη»

Πάρος 6 Νοεµβρίου 2008

∆ραστηριότητες Συλλόγου
Aπό 5 Νοεµβρίου 2006 έως 5 Νοεµβρίου 2008
1. Συχνές επαφές του ∆.Σ. µε όλους τους φορείς (∆ήµο Πάρου, Επαρχείο
Πάρου, Τοπικό ∆ιαµέρισµα, ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο, συλλόγους κ.λπ.)
για την αναφορά προβληµάτων της περιοχής και την καλή συνεργασία ως
προς τη διεκπεραίωση αυτών.
2. Κάποια από τα αιτήµατα του Συλλόγου προς το ∆ήµο Πάρου από 27-11-
2006:
α) Προϋποθέσεις για την απόκτηση γαλάζιας σηµαίας σε µια από τις τοπι-
κές παραλίες.
β) Ανάπλαση παραλιακών ζωνών κατόπιν περιβαλλοντικής µελέτης (δεν-
δροφύτευση, υπαίθριες ντουζιέρες, εγκαταστάσεις άθλησης-παιδότοποι,
ανοιχτό θέατρο κ.λπ.). Και αφού η ανάπλαση των παραλιών προϋποθέτει
χάραξη και καθορισµό αιγιαλού ζητάµε να γίνουν ΑΜΕΣΑ οι ανάλογες ενέρ-
γειες ως προς την επίλυση του θέµατος.
γ) ∆ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου στο λιµανάκι του Μώλου (πλακό-
στρωση, πέτρινα καθίσµατα, επένδυση υπάρχοντος τοιχίου µε πέτρα
κ.λπ.).
3. Συχνές δηµοσιεύσεις τοπικών θεµάτων στον τοπικό τύπο και ραδιοφω-
νικούς σταθµούς (ευχετήριες κάρτες στις εορταστικές περιόδους).
4. Έγιναν οι απαιτούµενες διαδικασίες στην εφορία ώστε ο Σύλλογος να
αποκτήσει ΑΦΜ, καθώς τηρούνται από λογιστή βιβλία οικονοµικής αναφο-
ράς του συλλόγου.
5. Το ∆.Σ. προκάλεσε συνάντηση στις 8/12/06 στο Τοπικό ∆ιαµέρισµα
εκπρο-σώπων όλων των αρµοδίων υπηρεσιών ώστε να επανέλθει το θέµα
του λιµενοβραχίονα και της θωράκισης του αλιευτικού καταφυγίου.
∆έσµευση των αρµοδίων για την επίλυσή του. Το θέµα επανήλθε σε πολλά
συµβούλια έγιναν δηµοσιεύσεις ώσπου τον Απρίλιο του 2008 κατατέθηκαν
όλες οι συµπληρωµατικές µελέτες από το ∆ήµο στην Κτηµατική Υπηρεσία
ώστε να πραγµατοποιηθεί η επισκευή και η θωράκιση του αλιευτικού κατα-
φυγίου του Μώλου.
6. Ο Σύλλογος πραγµατοποιεί την πρώτη εκδήλωση – χοροεσπερίδα και
κοπή βασιλόπιτας στις 20-01-2007, µε µεγάλη κατά γενική οµολογία. Τα
µέλη του ∆.Σ. εργάστηκαν για την όλη διοργάνωση (προπώληση προσκλή-
σεων, συγκέντρωση δώρων, ανακοινώσεις, αφισοκόλληση κ.λπ.). Μεγάλη
ήταν η συνεισφορά και η συµµετοχή του κόσµου.
7. Πρόταση Συλλόγου στο ∆ήµο Πάρου για τη δηµιουργία εικαστικού εργα-
στηρίου στον Αρχίλοχο.
8. Συµµετοχή Συλλόγου µε χρηµατικό ποσό στην αποκριάτικη εκδήλωση
του ∆ηµοτικού Σχολείου Μάρπησσας.
9. Επιστολή στο ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο για την επισκευή των παλαιών
προβλητών στις περιοχές «Μπουτάρι», «Τσουκαλιά», «Άργιακας».
10. Συζήτηση µε όλους τους συλλόγους της Πάρου για τη δηµιουργία Οµο-
σπονδίας Παριανών Συλλόγων µε ανεξάρτητη δράση.
11. Αίτηµα για τοποθέτηση φωτιστικών στις παραλίες
12. Καταθέσεις στεφάνων στις εθνικές επετείους και στον ήρωα Νικόλα
Στέλλα
13. Συµµετοχή συλλόγου στις αναπαραστάσεις της Μεγάλης εβδοµάδας τα
έτη 2007, 2008.
14. Κατόπιν έγγραφης πρόσκλησης του ∆.Σ. πραγµατοποιήθηκε στο Γυµνά-
σιο Αρχιλόχου οµιλία από τρεις ιατρούς του Κέντρου Υγείας Πάρου, στις 18-
05-2007 µε τρία σηµαντικά ιατρικά θέµατα.
15. ∆ιαµαρτυρία ∆.Σ. για την αποκατάσταση - ασφαλτόστρωση του δρόµου
µαρµάρων - Μώλου.
16. Μεσολάβηση Συλλόγου για τον ψεκασµό βλαβερών εντόµων τους
καλοκαιρινούς µήνες, επίστρωση όλων των παραλιακών δρόµων καθώς
και καθαρισµός των παραλιών από τα φύκια.
17. ∆ιοργάνωση µεγάλης λαχειοφόρου αγοράς µε την κλήρωση τριών
δώρων: Ενός αυτοκινήτου, µιας µηχανής 125cc και µιας τηλεόρασης 32’’.
Ανακοινώσεις προµήθειας λαχνών, διακίνηση λαχνών εντός και εκτός
Πάρου, αφισοκόλληση, χορηγοί κ.λπ.
18. Συµµετοχή συλλόγου στην εκδήλωση της ∆ΕΠΑ Πάρου στις 18-08-2007
«Νησιώτικη βραδιά» στην οποία έγινε και η κλήρωση των τριών δώρων µε
την παρουσία και νοµικού συµβούλου. Η εκδήλωση κατά γενική οµολογία
είχε µεγάλη επιτυχία. Εκφώνηση ευχαριστηρίου λόγου για την παρουσία
όλων καθώς και των χορηγών – δωροθετών της λαχειοφόρου. Εκτενέστα-
το δηµοσί-ευµα στον τοπικό τύπο.
19. Επαφές Συλλόγου µε βουλευτές Κυκλάδων καθώς και το Γ.Γ. της Περι-
φέρειας Νοτίου Αιγαίου Χαράλαµπο Κόκκινο για το αλιευτικό καταφύγιο
και πρόβληµα του ελλιµενισµού των αλιευτικών και σκαφών αναψυχής.
20. Μετά από ενέργειες του ∆.Σ. µε το ∆ήµο Πάρου και τα µέλη του Τοπι-
κού ∆ιαµερίσµατος ο ∆ήµος παραχώρησε κτίσµα πλησίον της Αγίας Μαρί-
νας στα Μάρµαρα µε σκοπό τη στέγαση του Συλλόγου. Ο σύλλογος µε δικά
του έξοδα επισκεύασε την παλιά αποθήκη και ήδη από τον Ιανουάριο του
2008 λειτουργεί το γραφείο του Συλλόγου, µε δικά του πάντα τα λειτουρ-
γικά έξοδα.
21. Με ενέργειές του ο Σύλλογος απέκτησε τοπογραφικό διάγραµµα (προ-
σφορά πολιτικού µηχανικού) για τη διαµόρφωση του αύλειου χώρου Αγ.
Μαρίνας, κατασκευή σκέπαστρου. Σύντοµα πιστεύουµε ότι θα ολοκληρω-
θούν οι µελέτες από το ∆ήµο, ώστε να ξεκινήσει η υλοποίηση του έργου
αυτού. Ο Σύλλογός µας ίσως συµµετάσχει και οικονοµικά στο συγκεκριµέ-
νο έργο.
22. Οµόφωνη απόφαση ∆.Σ. για την προσφορά χρηµατικού ποσού στα παι-
διά του νησιού µε ειδικές ανάγκες, αντί της κοπής βασιλόπιτας το έτος
2008.
23. Παρέµβαση συλλόγου ως προς τη λειτουργία του βιολογικού καθαρι-
σµού και µεταφορά λυµάτων Αρχιλόχου – Μάρπησσας.
24. Συµµετοχή Συλλόγου στην εκδήλωση «Νησιώτικη βραδιά» στις 18
Αυγούστου 2008 στην παραλία του Μώλου καθώς και συµµετοχή του ∆.Σ.
σε εκδηλώσεις και διηµερίδες άλλων συλλόγων και φορέων.
25. Ο Σύλλογος κάλυψε τα έξοδα µετακίνησης αγροτικού γιατρού του Κ.Υ.
Πάρου, προκειµένου να λειτουργήσει το αγροτικό ιατρείο Αρχιλόχου (Μαρ-
µάρων και Προδρόµου) τον Ιούλιο του 2008.
26. Συµφωνία Συλλόγου µε το σύλλογο «Γυναικών Μάρπησσας», ώστε να
ασκηθεί πίεση για τη λειτουργία και επάνδρωση του Αγροτικού Ιατρείου
Μάρπησσας.

Μπάσκετ: Ποδαρικό µε
το δεξί ο Μαρπησσαϊκός
Με το δεξί µπήκε στο πρωτάθληµα
ανδρών ο Μαρπησσαϊκός κόντρα στον
Πανναξιακό, αφού νίκησε µε 83-67. Η
οµάδα της Πάρου ήταν καλύτερη καθ’
όλη τη διάρκεια της αναµέτρησης και
δίκαια πήρε το ροζ φύλλο αγώνος. Ο
Μαρπησσαϊκός πήγε στα αποδυτήρια για
την ανάπαυλα του ηµιχρόνου µε µια
διαφορά 17 πόντων (44-27).
Με την έναρξη του τρίτου δεκαλέπτου οι
παίκτες του Πανναξιακού προσπάθησαν
να αντιδράσουν κατεβάζοντας τη
διαφορά στους 11 (63-52). Στην
τελευταία περίοδο οι γηπεδούχοι δεν
άφησαν κανένα περιθώριο αντίδρασης
στον Πανναξιακό και έτσι το τελικό
αποτέλεσµα (83-67) φανερώνει πλήρως
την εικόνα της αναµέτρησης.
Ο Κλεφτογιάννης µε τους 36 πόντους που
σηµείωσε ήταν ο κορυφαίος της
αναµέτρησης.
Μαρπησσαϊκός: Γεµελιέρης 23 (2),
Γιαννούλης 1, Γκραντ, Καζακίδης 13,
Κλεφτογιάννης 36 (1), Μαυρής 2, Παραµ
2, Πετρόπουλος, Πολυχρονάκης 4,
Ρούσσος 2, Τριτσιµπίδας.
∆εκάλεπτα: 17-13 / 44-27 / 63-52 /
83-67
∆ιαιτητές: ∆σιγώνης -
Παπαδηµητρόπουλος

Βαθµολογία
Οµάδα Βαθ. Αγών.
1. Πανιώνιος ............2 ........1
2. Μαρπησσαϊκός ......2 ........1
3. Πανναξιακός ........1 ........1
4. Ερµούπολη ..........0 ........0
5. Άρης Σύρου ..........0 ........0
6. ΑΠΑΣ ΤΑ Φανάρια ..0 ........1

Μπάσκετ:
Πρωτάθληµα παίδων
Β’ όµιλος
ΑΠΑΣ ΤΑ Φανάρια -
Μαρπησσαϊκός 46-73
Μαρπησσαϊκός: Γκραντ 9, ∆ιακάτος,
Καραγκούνης 2, Κορτιάκος Ο. 8,
Κορτιάκος Α., Μπαρµπαρής 6,
Πετρόπουλος 7, Ραγκούσης, Σελιµαί 32,
Σκιαδάς 2, Ταβανίδης 2, Χερουβίµ 5.
∆εκάλεπτα: 7-21 / 16-36 / 22-59 / 46-73
∆ιαιτητές: Παπαδηµητρόπουλος -
∆σιγώνης

Βαθµολογία
Οµάδα Βαθ. Αγών.
1. Πανναξιακός ........10 ........5
2. Πανιώνιος ............8 ..........5
3. Φανάρια ..............7 ..........6
4. Άτλαντας ..............6 ..........5
5. Μαρπησσαϊκός........2 ..........1
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Κύπελλο ποδοσφαίρου Κυκλάδων
Προηµιτελική φάση

Με Αναγέννηση
στη Νάξο ο Νηρέας
Το εµπόδιο της Αναγέννησης Νάξου και µάλιστα εκτός
έδρας, καλείται να ξεπεράσει ο ΑΜΕΣ Νηρέας Νάουσας
Πάρου αν θέλει να βρεθεί στην ηµιτελική φάση του
κυπέλλου Κυκλάδων στο ποδόσφαιρο. Αυτό είναι το ένα
από τα τέσσερα ζευγάρια που ανέδειξε η κλήρωση.
Από τα άλλα τρία µατς ξεχωρίζει η αναµέτρηση Α.Ο.
Τήνου – Α.Ο. Μυκόνου. Επίσης ο Α.Ο. Πάγου θα υποδε-
χθεί ο Αστέρας Κορθίου και ο Πανναξιακός τη Λάβα
Εµπορείου.
Τα παιχνίδια της προηµιτελικής φάσης είναι νοκ άουτ. Σε
περίπτωση που η κανονική διάρκεια δεν αναδείξει νικητή
τότε θα ακολουθήσει ηµίωρη παράταση και αν χρειαστεί
θα χτυπηθούν και πέναλτι.
Οι ηµεροµηνίες των παιχνιδιών µέχρι την ώρα που έκλει-
νε η εφηµερίδα µας δεν είχαν γίνει γνωστές.

Οι άσχηµες καιρικές συνθήκες, που επικράτησαν
κυρίως το Σάββατο µε ανέµους εντάσεως έως και
10 µποφόρ και το απαγορευτικό, δεν επέτρεψαν
στην οµάδα του ΑΜΕΣ Νηρέα Νάουσας Πάρου να
ταξιδεύσει για να αγωνισθεί στην Πεύκη µε την

οµώνυµη οµάδα για την 8η αγωνιστική του πρω-
ταθλήµατος ποδοσφαίρου της ∆’ Εθνικής.
Ο Νηρέας θα προσκοµίσει τα απαραίτητα δικαιο-
λογητικά στην αρµόδια επιτροπή της ΕΠΟ η οποία
στη συνέχεια θα αποφασίσει νέα ηµεροµηνία διε-
ξαγωγής του αγώνα.
Ποδόσφαιρο δεν είχαµε ούτε στα τοπικά πρωτα-
θλήµατα το Σαββατοκύριακο 22-23 Νοεµβρίου
αφού η ΕΠΣ Κυκλάδων από την Πέµπτη είχε ανα-
βάλει όλα τα παιχνίδια λόγω των άσχηµων καιρι-
κών συνθηκών που θα επικρατούσαν το Σαββατο-
κύριακο.

Στην ∆’ Εθνική για την 8η αγωνιστική διεξήχθη-
σαν το Σαββατοκύριακο 22-23 Νοεµβρίου τα υπό-
λοιπα έξι παιχνίδια. Μεγάλη νικήτρια της αγωνι-
στικής η Νέα Ιωνία που επικράτησε εκτός έδρας
µε 3-1 του ΠΑΟ Ρουφ στο ντέρµπι της αγωνιστι-
κής. Μια νίκη που τη διατήρησε στην κορυφή.
Εκεί βρίσκεται και ο Απόλλων Σµύρνης που επι-
κράτησε εκτός έδρας των Βριλησσίων µε 2-0.

Αναλυτικά τα αποτελέσµατα της 8ης αγωνιστικής:
ΠΑΟ Ρουφ - Νέα Ιωνία: 1-3 
Άγιαξ Ταύρου - Καλλονή: 3-2
Άγιοι Ανάργυροι - Άγιος Ιερόθεος: 0-1
Βριλήσσια - Απόλλων Σµύρνης: 0-2
∆όξα Βύρωνα - Αθηναϊκός: 1-1
Θεµιστοκλής - Ολυµπιακός Λιοσίων: 1-0
Πεύκη - Νηρέας: αναβλ.

9η αγωνιστική
Νίκη µε Ολυµπιακό Λιοσίων
Τον Ολυµπιακό Λιοσίων υποδέχεται την Κυριακή
30 Νοεµβρίου στο δηµοτικό γήπεδο Παροικιάς

στις 15:00 ο ΑΜΕΣ Νηρέας Νάουσας για την 9η

αγωνιστική του πρωταθλήµατος της ∆’ Εθνικής.

Αναλυτικά το πρόγραµµα της 9ης αγωνιστικής
περιλαµβάνει τα παιχνίδια:
Νηρέας - Ολυµπιακός Λιοσίων
Άγιος Ιερόθεος - ∆όξα Βύρωνα
Άγιοι Ανάργυροι - Άγιαξ Ταύρου
Αθηναϊκός - Θεµιστοκλής
Απόλλων Σµύρνης - Πεύκη
Καλλονή - ΠΑΟ Ρουφ
Νέα Ιωνία – Βριλήσσια

ΤΤοο  ααππααγγοορρεευυττιικκόό  κκρράάττηησσεε
ττοονν  ΝΝηηρρέέαα  σσττηηνν  ΠΠάάρροο

∆’ Εθνική –
7η αγωνιστική
Σκόνταψε πάλι
στην Παροικιά
Ένα γκολ του ∆ελόλµα στο 30’
έκρινε την αναµέτρηση ανάµεσα
στον ΑΜΕΣ Νηρέα Νάουσας
Πάρου και τον Θεµιστοκλή στο
δηµοτικό γήπεδο της Παροικιάς
για την 7η αγωνιστική του πρω-
ταθλήµατος της ∆’ Εθνικής.
Παρουσία 200 και πλέον φιλά-
θλων ο Νηρέας γνώρισε τη δεύ-
τερη ήττα στο γήπεδό του.
Κυρίως όµως απογοήτευσε τους
φιλάθλους µε την εµφάνισή του.
Το παιχνίδι ήταν νευρικό µε πολ-
λές λάθος επιλογές κυρίως από
τους γηπεδούχους. Οι φιλοξε-
νούµενοι στην µοναδική επικίν-
δυνη κατάσταση που δηµιούργη-
σαν στην εστία του Νηρέα κατά-
φεραν να σκοράρουν µε τον
∆ελόλµα και να κατακτήσουν
τους τρεις βαθµούς. Ο Νηρέας
µετά το γκολ πίεσε την άµυνα
του Θεµιστοκλή αλλά σε καµία
περίπτωση δεν έκανε τη µεγάλη
ευκαιρία για να φθάσει τουλάχι-
στον στην ισοφάριση. Χωρίς
σοβαρά λάθη η διαιτησία του
Σταθόπουλου και των εποπτών
Καµπίτση και Λουρµπέα. Κάποια
λάθη σε βάρος του Νηρέα δεν
πέρασαν απαρατήρητα αλλά και
δεν επηρέασαν την εξέλιξη του
παιχνιδιού.
Νηρεάς (∆ηµήτρης Σκούνας):
Ντουγέρογλου, Καρακώστας,
Τσάνη, Μητσόπουλος, Βάρσαµος
(53’ ∆εληµπαλταδάκης), Τσουκά-
νι (32’ ∆ιαµαντής), Σκαρακάκης
(73’ Μητρόπουλος), Μαυρίδης,
Γρίβας, Ζορµπαλάς, Μοστράτος.
Θεµιστοκλής (Γιώργος
Γεωργουσόπουλος): Μπόκος,
Κατσίκιας, Τριαντόπουλος,
Παπαδόπουλος, Λεονταρίτης,
Τζαναβάρας, Τσιαντούλης (26’
Παπάζογλου), Τσολάκογλου (63’
∆ρόσος), ∆ραγούτσος (86’ Γεωρ-
γίου), ∆ελόλµας, Τζαφέρος. 

Ο Απόλλων Σµύρνης ήταν ο
µεγάλος νικητής στο ντέρµπι της
7ης αγωνιστικής. Επικράτησε
στο γήπεδό του µε 1-0 επί του
ΠΑΟ Ρουφ και η κορυφή της
βαθµολογίας έχει τώρα τρεις
οµάδες µε 15 βαθµούς. Είναι ο
Απόλλων Σµύρνης, ο ΠΑΟ Ρουφ
και η Νέα Ιωνία που επικράτησε
µε 2-1 του Άγιαξ Ταύρου. 

Αναλυτικά τα αποτελέσµατα
της 7ης αγωνιστικής:
Πεύκη - Βριλήσσια: 3-2
Νηρέας - Θεµιστοκλής: 0-1
Ολυµπιακός Λιοσίων -
∆όξα Βύρωνα: 3-0
Απόλλων Σµύρνης -
ΠΑΟ Ρουφ: 1-0
Αθηναϊκός - Άγιοι
Ανάργυροι: 1-1
Νέα Ιωνία - Άγιαξ Ταύρου: 2-1
Άγιος Ιερόθεος - Καλλονή: 2-1

Μακριά από τις τελευταίες καλές του εµφανίσεις ο Α.Ο.
Πάρου δεν κατάφερε να αποφύγει την ήττα µε 2-0 από
τον Πανναξιακό στη Νάξο για την 6η αγωνιστική του
πρωταθλήµατος ποδοσφαίρου Κυκλάδων. Οι γηπεδού-
χοι πήραν τη νίκη και τους τρεις βαθµούς µε γκολ που
σηµείωσαν ο Σουσούνης στο 30’ και ο Κατσάνης στο
75’. Στο επίσης σηµαντικό από βαθµολογικής πλευράς
παιχνίδι που έγινε στη Σαντορίνη ο Καρτεράδος επικρά-
τησε µε 1-0 του Φιλωτίου και πέρασε στην πρώτη θέση
της βαθµολογίας µε 16 βαθµούς.
Αναλυτικά όλα τα αποτελέσµατα της 6ης αγωνιστικής
του 2ου οµίλου έχουν ως εξής:
Πανναξιακός - Α.Ο. Πάρου: 2-0

Καρτεράδος - Φιλώτι: 1-0
Αστέρας Μαρµάρων - Λάβα: 1-1
Κορωνίδα - Πανθηραϊκός: 3-0
Αστέρας Τραγαίας - Ανεγέννηση Νάξου: 1-1
ΚΕΜΑΣ Ίου - Μαρπησσαϊκός: 4-0
Βαθµολογία: Καρτεράδος 16, Φιλώτι 15, Πανναξιακός
13, Α.Ο. Πάρου 12, Αστέρας Τραγαίας 10, Πανθηραϊκός
8, Αστέρας Μαρµάρων 7, Λάβα 5, Κορωνίδα 4, ΚΕΜΑΣ
Ίου 4, Αναγέννηση Νάξου 2, Μαρπησσαϊκός -6. 
Επόµενη αγωνιστική 7η: Α.Ο. Πάρου - Μαρπησσαϊκός,
Πανθηραϊκός - Πανναξιακός, Λάβα - ΚΕΜΑΣ Ίου, Φιλώτι
- Κορωνίδα, Ανεγέννηση Νάξου - Αστέρας Μαρµάρων,
Αστέρας Τραγαίας - Καρτεράδος.

Ποδόσφαιρο Κυκλάδες - 6η αγωνιστική

Ήττα 2-0 για τον Α.Ο. Πάρου
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Παράγονται στο σύγχρονο τυροκοµείο της Ένωσης Α.Σ. Πάρου
και είναι γνήσια Παριανά προϊόντα
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ΜΜεερριικκήή  ιικκααννοοπποοίίηησσηη  ααιιττηηµµάάττωωνν  ααλλιιέέωωνν  
Νέες διευθετήσεις για την
αλιεία µε µηχανότρατες
συµφωνήθηκαν, σύµφωνα
µε τα όσα ανακοίνωσε η
Συνοµοσπονδία Αλιέων
Ελλάδας (παράκτιοι), σε
σύσκεψη που έγινε υπό
την προεδρία του
υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων
κ. Αλέξανδρου Κοντού.
Στη σύσκεψη, σύµφωνα µε
τους παράκτιους ψαράδες,
συµφωνήθηκε:
• Να απαγορευτεί το
ψάρεµα µε µηχανότρατες,
όπως προβλέπουν οι
κοινοτικές διατάξεις, σε απόσταση µικρότερη του 1,5 ναυτικού µιλίου από τις
ακτές, σε όλες τις περιοχές της χώρας, µε εξαίρεση τις περιοχές του στενού
Μυτιλήνης-Χίου-Τουρκίας, της περιοχής της ∆ωδεκανήσου και της περιοχής του
δυτικού τµήµατος των Ιονίων νήσων Ζακύνθου και Κεφαλονιάς.
• Για τα γρι γρι συµφωνήθηκε η απαγόρευση της αλιείας σε βάθη θάλασσας
µικρότερα των 50 µέτρων και σε απόσταση µικρότερη των 300 µέτρων από τις
ακτές.
• Επιπλέον συζητήθηκε το ζήτηµα της χρηµατοδότησης των ιδιοκτητών σκαφών
βιντζότρατας , ώστε να επιδοτηθούν για την απόσυρση του αλιευτικού εργαλείου
και για την αντικατάσταση των σκαφών τους.
• Τέλος, συµφωνήθηκε να γίνει νέα συνάντηση την ερχόµενη εβδοµάδα, ώστε να
ρυθµιστούν και οι τελευταίες εκκρεµότητας αναφορικά µε τα αιτήµατα των
αλιέων.

Με φωτογραφίες
από το λιµάνι της

Νάουσας
κυκλοφόρησε το

ετήσιο ηµερολόγιο
του Συνδέσµου

Ναουσαίων Πάρου.
Καθηµερινές σκηνές,

ιδιαίτερες στιγµές
της ζωής, πρόσωπα,
παρέες και εργασίες

του λιµανιού
αποτυπώνονται στο

ηµερολόγιο µέσα
από τον

φωτογραφικό φακό
του Σταύρου Νιφλή.
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