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∆εκαπενθήµερη
εφηµερίδα

στην υπηρεσία
της Πάρου και
της Αντιπάρου

Περίοδος Β’
� Έτος 5ο

� Αρ. φύλλου 80
� Τιµή 1 ευρώ
� Πέµπτη 17

Απριλίου 2008

ÔñáãéêÝò ïé åëëåßøåéò
óôá ó÷ïëéêÜ êôßñéá!

ΟΟιι  γγοοννεείίςς  ββγγήήκκαανν  μμππρροοσσττάά  κκααιι  δδηημμοοσσιιοοπποοίίηησσαανν  ττοο  ππρρόόββλληημμαα

Οι Σύλλογοι Γονέων και
Κηδεµόνων των σχολείων
της Πάρου βγήκαν µπρο-
στά, κατέγραψαν τα προ-
βλήµατα που υπάρχουν
στα σχολικά κτίρια του
νησιού, τα δηµοσιοποίη-
σαν µε αναλυτικό τρόπο
παρουσία ∆ηµάρχου,
Επάρχου, ∆ηµοτικών
Συµβούλων και δηλώνουν
έτοιµοι να αναλάβουν και
δράση!

Συνέχεια στις σελ. 4-5

Ç ÐÜñïò
áðï÷áé-
ñÝôçóå
ôï “ãéáôñü”
ôçò... Σελ. 9

Ïé ÄÞìáñ÷ïé ôçò ÍÜîïõ õðÝñ
ôçò õðïøçöéüôçôáò Êáëëßíéêïõ

Εππίσκεψη  Γιώργου  ΚΚωνσταντόππουλου  σε  Πάρο  -  Αντίππαρο
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Íïóïêïìåßï

Παιδική  ΧΧορωδία
Νάουσας
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Π α ρ ι α ν ό ς  Τ ύ π ο ς

ΚΚύύρριιεε  ∆∆ιιεευυθθυυννττάά,,
Μου είναι αδύνατο να αποδεχθώ τη
σκληρή πραγµατικότητα, ότι δεν βρίσκεται
πια ανάµεσά µας, ο Μάκης Κεµπάµπης, ο
άνθρωπος που µπήκε σε όλα τα σπίτια της
Πάρου, αφού για µεγάλο χρονικό διάστη-
µα ήταν ο µοναδικός γιατρός που διακο-
νούσε ιατρικά το νησί.
Εάν µπορούσε να γραφτεί η ιστορία του
Υγειονοµικού Σταθµού Πάρου, από το διο-
ρισµό του Κεµπάµπη ως προϊσταµένου
ιατρού το 1959 µέχρι την αποχώρησή του
το 1971, θα είχαµε πληροφορηθεί πολλά
και ενδιαφέροντα για την ιατρική τόλµη,
για το ιατρικό ρίσκο καλύτερα ενός για-
τρού, που πλαισιωµένος από µια µαία και
µια νοσηλεύτρια έσωσε πολλές ανθρώπινες
ζωές.
Η µαία Αικατερίνη Λεοντή και η νοσηλεύ-
τρια Ειρήνη Μπιζά, έχουν πολλά να πουν
για ‘κείνη τη δύσκολη εποχή, για τις χει-
ρουργικές επεµβάσεις και για το πλήθος
των τοκετών που πραγµατοποιήθηκαν στο
φτωχό σε µέσα κτίριο, που στέγαζε τον
Υγειονοµικό Σταθµό.
Όµως η δραστηριότητα του Κεµπάµπη
δεν περιορίστηκε µόνο στο χώρο της ιατρι-
κής επιστήµης, την οποία υπηρέτησε µέχρι
πρόσφατα. ∆εν υπήρξε µόνο ιδεολόγος της
ιατρικής. Υπήρξε και ιδεολόγος της πολιτι-
κής.
Υπηρέτησε µε αγνότητα µικρού παιδιού
τα πολιτικά του πιστεύω. Και δεν είναι
καθόλου τυχαίο ότι ο κόσµος της
Παροικιάς ανεξάρτητα και πέρα από κόµ-
µατα, τον ανέδειξε πρόεδρο της Κοινότητας
Πάρου την τετραετία 1979-1982.
Και δεν είναι επίσης καθόλου τυχαίο ότι
επί δικής του προεδρίας κατασκευάστηκε
και εγκαινιάστηκε το αεροδρόµιο της
Πάρου. Βέβαια για το µεγάλο αυτό έργο
εργάστηκαν σκληρά και άλλοι σηµαντικοί
τοπικοί παράγοντες, αλλά σ’ αυτή τη στήλη
µιλάµε τώρα για τον εκλιπόντα γιατρό, που
η Πάρος αγάπησε και τίµησε µε πρωτοφα-
νή συµµετοχή κατά την εξόδιο ακολουθία
στον ιστορικό Ναό της Εκατονταπυλιανής.
Η στήλη στέκεται µε σεβασµό στο
ανθρωπιστικό, κοινωνικό και πολιτικό έργο
ενός συµπολίτη µας, ο οποίος έκανε δική
του πατρίδα την Πάρο, στην οποία άφησε
και την τελευταία του πνοή. 
Στην οικογένειά του, στα παιδιά του
και ιδιαίτερα στην αγαπηµένη του σύζυγο,
που του συµπαραστάθηκε στο δύσκολο
ιατρικό έργο που καθηµερινά επιτελούσε,
η στήλη εκφράζει τα πιο θερµά της συλλυ-
πητήρια. 
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Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ-ΕΚ∆ΟΤΗΣ:
ΑΡΓΟΥΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

∆ΙΕΥΘ.: ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΑΡΟΥ,
Τ.Κ. 844 00

ΤΗΛ-FAX: 22840-25161
ΚΙΝ: 6977600158
e-mail: arparos@par.forthnet.gr
Το blog της εφηµερίδας µας:
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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ΟΟιι  γγοοννεείίςς
ππρροοπποορρεεύύοοννττααιι  ττωωνν
ττοοππιικκώώνν  μμααςς  ααρρχχόόννττωωνν
Η εκδήλωση των συλλόγων γονέ-
ων και κηδεµόνων όλων των
σχολείων του νησιού σηµείωσε
µεγάλη επιτυχία. Η εισήγηση
που έκαναν ήταν τεκµηριωµένη
και κατέδειξε κατ΄αρχήν το
µέγεθος του στεγαστικού προ-
βλήµατος που εµφανίζουν αρκε-
τά σχολεία. Πρέπει να γίνει
κατανοητό ότι ο µαθητικός πλη-
θυσµός της Πάρου και της
Αντιπάρου αυξάνει µε µεγάλη
ταχύτητα και ότι οι υφιστάµενες
σχολικές µονάδες δεν επαρκούν.
Οι γονείς το κατανόησαν και
επειδή βιώνουν καθηµερινά το
πρόβληµα. Το ζήτηµα είναι να
το κατανοήσουν και οι τοπικοί
µας άρχοντες και να βγουν
µπροστά και δυναµικά.

Την ειδησούλα την «ψαρέψαµε»
από το blog:
http://parospress.blogspot.com/
τη ∆ευτέρα 14 Απριλίου 2008. Την
παρουσιάζουµε αυτούσια και µε τη
σχετική φωτογραφία.
“Προχθές ήµουν στην Αντίπαρο και
διαπίστωσα την απελπιστική κατά-
σταση των δρόµων της. Ο δρόµος
για τον Κάµπο σε ένα σηµείο πρέπει,
αν δεν τον ξέρεις, να γίνεις ζογκλέρ
να το περάσεις, ο δε περιφερειακός

δεν χρειάζεται σχόλια είναι απαράδε-
κτος, παντού λακκούβες. Έχουν επα-
νακατασκευάσει οι αθεόφοβοι ορι-
σµένα σηµεία µε τσιµέντο και είναι
χειρότερα από τον υπόλοιπο δρόµο.
Τέλος πάντων δεν µπόρεσα να κατα-
λάβω, τι κάνει η κοινοτική αρχή, εδώ
και ένα χρόνο, που έχει γίνει διακοπή
των εργασιών από τον εργολάβο
κατασκευής του αποχετευτικού.
Καµιά παρέµβαση. ∆εν σκέφτεται τη
ζωή των οδηγών, την περιουσία των

άλλων που καθηµερινά καταστρέφε-
ται από την αδιαφορία της;
Και µην µας πει η κ. Πρόεδρος ότι
δεν ξέρει τίποτα. Πλησιάζει το Πάσχα
και ξεκινά η τουριστική περίοδος, µε
ένα δρόµο που βρίσκεται σε κακά
χάλια για δεύτερο συνεχόµενο καλο-
καίρι. Ένα δρόµο που καθηµερινά
εγκυµονεί κινδύνους. Το ότι δεν έχει
χαθεί µέχρι σήµερα ανθρώπινη ζωή,
δεν πρέπει να µας κάνει να αισθανό-
µαστε τυχεροί”.

ΑΑπποουυσσίίεεςς  χχωωρρίίςς  ννόόηημμαα
∆εν έρχονται κάθε µέρα υπουργοί στην
Πάρο. Και είναι γνωστό ότι η επίσκεψη
ενός υπουργού πάντοτε κάτι αφήνει
θετικό για το νησί. Αυτό το γνώριζε
καλά ο τέως δήµαρχος και γι΄ αυτό
είχε φροντίσει να αξιοποιεί τις επισκέ-
ψεις υπουργών, ακόµη  και όταν αυτοί
επισκέπτονταν το νησί χωρίς επίσηµη
ιδιότητα. 
Φαίνεται όµως ότι η Έπαρχος και ο
∆ήµαρχος κινούνται µε διαφορετική
πολιτική λογική. ∆εν το άντεξαν να
παραστούν σε µια κοµµατική εκδήλω-
ση που είχε όµως επιστηµονικό ιατρικό
ενδιαφέρον και κυρίως είχε παρόντα
τον Υφυπουργό Υγείας. Όµως µε αυτή
τη λογική της περιχαράκωσης προβλή-
µατα δεν επιλύονται. Αντίθετα βαλτώ-
νουν. 
Φαίνεται ότι την κατάσταση την έσωσε ο
πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
κ.  Αντώνης Αρκάς, ο οποίος και παρέ-
στη στην εκδήλωση και έβαλε θέµα στο
προσεχές δηµοτικό συµβούλιο για
ίδρυση νοσοκοµείου στην Πάρο.

Το αλσύλλιο της
Εκατονταπυλιανής
έχει όλα τα χαρα-
κτηριστικά της εγκα-
τάλειψης. Σπασµένα
παγκάκια, χόρτα
που σε λίγο θα είναι
ξερά και επικίνδυνα,
δέντρα άρρωστα και
βέβαια  για καθα-
ριότητα ούτε λόγος
να γίνεται. Κι όµως
το αλσύλλιο διαθέτει
δίκτυο ύδρευσης
κατάλληλο για
πυρόσβεση και υπο-
γειωµένο δίκτυο
ηλεκτροδότησης που
ουδέποτε αξιοποιή-
θηκε.
Αν το Ιερό
Προσκύνηµα  αδυ-
νατεί να ανταποκρι-
θεί στον ευπρεπισµό
του, τότε να µεταβι-
βασθεί η χρήση του
στο ∆ήµο. Είναι
ντροπή για όλους
µας, να υπάρχει
αυτός ο χώρος,
σ΄αυτό το χάλι σε
επαφή µε το µνη-
µείο της
Εκατονταπυλιανής.
Και πλησιάζει και
Πάσχα. 

ÄéáâÜóôå ìáò óå
çëåêôñïíéêÞ ìïñöÞ óôï site:

www.tinos.biz
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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

Οι δήµαρχοι της Νάξου Νίκος Μαράκης
και Γιάννης Μπαρδάνης µε κοινή επιστολή
τους προς τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και
Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυµο αλλά και
προς τους Μητροπολίτες της εκκλησίας της
Ελλάδος παίρνουν θέση και στηρίζουν την
υποψηφιότητα του Νάξιου Αρχιµανδρίτη
Καλλίνικου ∆εµενόπουλου για τη θέση του
Μητροπολίτη Παροναξίας του οποίου εξαί-
ρουν τις αρετές.
Το πλήρες κείµενο της κοινής επιστολής
των δηµάρχων της Νάξου έχει ως εξής:

«Νάξος 31 Μαρτίου 2008
Προς
Τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο
Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ.
Ιερώνυµο και τους Σεβασµιώτατους
Μητροπολίτες της Εκκλησίας της
Ελλάδος

Μακαριώτατε και
Σεβασµιώτατοι Άγιοι Πατέρες,

Με πόνο κηδεύσαµε, προχθές, τον σεπτό ποι-
µενάρχη µας Μητροπολίτη Παροναξίας κυρό
Αµβρόσιο τον Β’, ο οποίος εποίµανε τα νησιά
µας µε ακαταπόνητο ενδιαφέρον και αγάπη
πατρική. Ήδη, η Μητρόπολή µας χηρεύει και
θέλουµε να σας παρακαλέσουµε θερµά για
την επιλογή τού αντάξιου διαδόχου τού

µακαριστού γέροντά µας.
Η Μητρόπολη Παροναξίας, ως νησιωτική
που είναι, έχει ιδιαίτερα προβλήµατα και θα
πρέπει ο Επίσκοπός της να προέρχεται από
αυτή και να γνωρίζει τις ιδιαιτερότητές της.
Η ιστορία, το έχει κατ’ επανάληψη αποδείξει.
Το πρόσωπο που την στιγµή αυτή συγκεντρώ-
νει τις προϋποθέσεις και τα χαρίσµατα για
την θέση αυτή, είναι ο Αρχιµανδρίτης
Καλλίνικος ∆εµενόπουλος, του οποίου τις
ικανότητες και τις αρετές είχαµε την ευκαι-
ρία να γνωρίσουµε ακόµη καλύτερα και από
το διάσηµα που υπηρέτησε µε απόσπαση ως
ιεροκήρυκας και υπεύθυνος Νεότητας της
Ιεράς Μητροπόλεως Παροναξίας.
Το Εκκλησιαστικό ήθος και την σεµνότητα
του, τα γνωρίζετε ασφαλώς καλύτερα από
εµάς αφού για αρκετά χρόνια υπηρετεί και
ως Γραµµατέας τής Ιεράς Συνόδου.
Οι δύο δήµοι τής νήσου Νάξου και ο λαός
τής Παροναξίας, θα σας ευγνωµονούν βαθύ-
τατα, αν µας στείλετε για πατέρα πνευµατικό
και ποιµένα στοργικό τον συµπατριώτη µας
π. Καλλίνικο.

Με βαθύτατο σεβασµό

Ο ∆ήµαρχος Νάξου
Νικόλαος Μαράκης

ο ∆ήµαρχος ∆ρυµαλίας
Ιωάννης Μπαρδάνης». 

Ïé ÄÞìáñ÷ïé ÍÜîïõ óôçñßæïõí ôçí õðïøçöéüôçôá
ôïõ Áñ÷éìáíäñßôç Êáëëßíéêïõ Äåìåíüðïõëïõ

Οι δήµαρχοι Νάξου Νίκος Μαράκης και ∆ρυµαλίας Γιάννης
Μπαρδάνης µε τον Αρχιµανδρίτη Καλλίνικο ∆εµενόπουλο

Με αναφορά του, στις 4
Απριλίου 2008, που απευθύνε-
ται προς την ∆ιοικούσα
Επιτροπή του Κ.Υ. Πάρου, τον
∆ιοικητή του Νοσοκοµείου
Σύρου, τον ∆ήµαρχο Πάρου, το
∆ηµοτικό Συµβούλιο Πάρου,
τον Πρόεδρο του Βελέντζειου
Ιδρύµατος και το ΕΚΑΒ, ο
Επιµελητής Α’ Καρδιολόγος του
Κέντρου Υγείας Πάρου Ξάνθης
Νικ. ∆ηµήτριος γνωστοποιεί και
εγγράφως τις δυσκολίες και
αδυναµίες του συστήµατος δια-
κοµιδής ασθενών από το
Κέντρο Υγείας Πάρου σε νοσο-
κοµεία των Αθηνών.
Αναλυτικά στην αναφορά του ο
κ. Ξάνθης τονίζει τα εξής:
«Σας γνωστοποιώ και εγγράφως

(έχετε ήδη ενηµερωθεί προφορικά)
για τις δυσκολίες και αδυναµίες του
συστήµατος διακοµιδής ασθενών
στο Κ.Υ. Πάρου.
Κατ’ εξοχήν επείγοντα περιστατικά
(θροβολυµένα οξέα εµφράγµατα
του µυοκαρδίου, κρανιοεγκεφαλικές
κακώσεις, παθολογικά και χειρουρ-
γικά) γίνονται αντικείµενα διαπραγ-
µατεύσεων σε σχέση µε τη διακοµι-
δή µεταξύ των ειδικευµένων ιατρών
του Κέντρου Υγείας Πάρου, των
ιατρών του ΕΚΑΒ, τοπικών παραγό-
ντων που παρεµβαίνουν µε απίθα-
νους διαλόγους µε αποτέλεσµα
σοβαρή απώλεια χρόνου. Στα επεί-
γοντα περιστατικά και όσον αφορά
τη διακοµιδή τους, το ΕΚΑΒ άλλες
φορές προσέρχεται, άλλες όχι,
πιθανά από έλλειψη µέσων ή κακής

εκτίµησης του περιστατικού. Το
επόµενο διακοµιστικό µέσο για
λύση ανάγκης είναι το Βελέντζειο
υγειονοµικό αεροσκάφος το οποίο
παρουσιάζει τα εξής προβλήµατα
και αδυναµίες:
1. Υπάρχει σαφής και δικαιολογηµέ-
νη άρνηση εκ µέρους των αγροτι-
κών ιατρών να συνοδεύουν τα
περιστατικά α) διότι δεν είναι υπο-
χρεωµένοι εκ του νόµου να κάνουν
αεροδιακοµιδές, β) δεν είναι κατάλ-
ληλα εκπαιδευµένοι για την αερο-
διακοµιδή σοβαρών περιστατικών,
γ) δεν τους παρέχεται καµία νοµική
ασφάλεια.
2. Το ΕΚΑΒ όσον αφορά το υγειο-
νοµικό αεροσκάφος ακολουθεί διττό
δρόµο. Άλλες φορές µας αναφέρει
ότι δεν έχει καµία σχέση µε το

αεροσκάφος και άλλες µας προτρέ-
πει να το χρησιµοποιήσουµε µε δική
µας ευθύνη µε αποτέλεσµα να επι-
κρατεί σύγχυση και χάσιµο πολύτι-
µου χρόνου.
Η µέχρι τώρα λειτουργία του υγειο-
νοµικού αεροσκάφους βασίζεται
στο φιλότιµο των αγροτικών
ιατρών και του χειρουργού του Κ.Υ.
κ. Μαλλιωτάκη.
Επειδή αντιλαµβάνοµαι ότι όλοι
γνωρίζουν τα τεκταινόµενα αλλά
εντέχνως κωφεύουν θα ήθελα:
α) να µου γνωρίσετε τις ακριβείς
νόµιµες και ασφαλείς συνθήκες
πτήσεως του αεροσκάφους όσο
αναφορά το συνοδό ιατρό
β) να προβείτε στις απαραίτητες
ενέργειες (π.χ. πρόσληψη ιατρού,
απόσπαση ιατρού ΕΚΑΒ, κίνητρα σε

ιατρούς) για να επανδρωθεί το
Βελέντζειο υγειονοµικό αεροσκάφος
µε ικανό και εκπαιδευµένο ιατρό για
την ασφάλεια της αεροδιακοµιδής.
Επειδή κατά την καλοκαιρινή περίο-
δο τα επείγοντα περιστατικά θα
αυξηθούν και το πρόβληµα θα
οξυνθεί παρακαλώ να µου γνωρίσε-
τε εγγράφως τις απόψεις σας και τις
ενέργειές σας ειδάλλως θα θεωρη-
θεί αδιαφορία µε τις όποιες νοµικές
ευθύνες προκύψουν (π.χ. θάνατος
ασθενούς κατά την αεροδιακοµιδή
µε το Βελέντζειο υγειονοµικό αερο-
σκάφος).

Α’ ∆ΥΠΕ Ν. Αιγαίου
Κέντρο Υγείας Πάρου

Ξάνθης ∆ηµήτριος
Επιµ. Α’ Καρδιολόγος».

Αναφφορά  του  ιατρού  του  ΚΚέντρου  Υγείαςς  ∆.  Ξάνθη  για  τιςς  διακομιδέςς

Προβλήµατα και αδυναµίες
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Ευχαριστούµε που ανταποκριθήκατε
στην πρόσκλησή µας. Θα σας παρουσιά-
σουµε τα πρόσωπα της συντονιστικής
επιτροπής των συλλόγων γονέων και
κηδεµόνων  των σχολείων της Πάρου.
1. Ζαµπία Τσιγώνια Κωβαίου
Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
συλλόγου γονέων και κηδεµόνων του
Λυκείου Νάουσας.
2. Τάσος Τριαντάφυλλος
Πρόεδρος ∆ιοικητικού Συµβουλίου συλ-
λόγου γονέων και κηδεµόνων του 2ου
∆ηµοτικού Σχολείου Παροικίας
3. ∆ηµήτρης Γεωργιάδης
Αντιπρόεδρος ∆ιοικητικού Συµβουλίου
συλλόγου γονέων και κηδεµόνων του
2ου ∆ηµοτικού Σχολείου Παροικίας
4. Νικήτας Τριβιζάς
Εκπρόσωπος του Νηπιαγωγείου
Μάρπησσας
5. Βασιλική Λεονάρδου
Πρόεδρος ∆ιοικητικού Συµβουλίου συλ-
λόγου γονέων και κηδεµόνων του παιδι-
κού σταθµού Παροικίας.
6. Φιλία Γρηγοράσκου
Γραµµατέας ∆ιοικητικού Συµβουλίου
συλλόγου γονέων και κηδεµόνων του
2ου ∆ηµοτικού Σχολείου Παροικίας
7. Σωτήρης Καστρουνής
Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου συλ-
λόγου γονέων και κηδεµόνων του
Γυµνασίου Παροικίας.

Θέλουµε να είναι απολύτως σαφές και
ξεκάθαρο ότι δεν θέλουµε να παρακάµ-
ψουµε ή να αντικαταστήσουµε κανένα
και καµία προσπάθεια. Σκοπός µας είναι
να ενεργοποιήσουµε την ένωση γονέων,
να γίνουµε ένας µοχλός πίεσης που σε
συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς
θα προσφέρουµε συνθήκες καλύτερης
µαθητικής διαβίωσης. Εκφράζουµε σαν
γονείς την αγωνία µας µακριά από κοµ-
µατικά παιχνίδια, µε διάθεση αρωγής
προς κάθε εµπλεκόµενο φορέα σε µια
προσπάθεια συλλογική.
Η συγκέντρωση αυτή έχει ως σκοπό την
ανάδειξη και την παρουσίαση των κτι-
ριακών προβληµάτων των σχολείων της
Πάρου. Ως διοικητικά συµβούλια γονέων
και κηδεµόνων  των σχολείων της
Πάρου και ως ενεργοί πολίτες αυτού
του νησιού θεωρήσαµε υποχρέωση µας
να οργανώσουµε αυτήν τη συζήτηση µε
όλους εσάς, προκειµένου να δούµε τι
µέλλει γενέσθαι µε την επίλυση των
προβληµάτων αυτών.
Την πρωτοβουλία για τη συνάντηση
των συλλόγων Γονέων & Κηδεµόνων
όλων των σχολείων της Πάρου έλαβε ο
Σύλλογος Γονέων & Κηδεµόνων του 2ου
∆ηµοτικού Σχολείου Παροικίας.
Αφορµώµενος από τα έντονα και ποικί-
λα κτιριακά προβλήµατα που βιώνει το
2ο ∆ηµοτικό Σχολείο Παροικίας θεώρησε
άµεση και επιτακτική την ανάγκη
επαφής µε τα ∆ιοικητικά  Συµβούλια
των υπόλοιπων σχολείων της Πάρου,
προκειµένου να διαπιστωθεί αν και αυτά
αντιµετωπίζουν παρόµοια προβλήµατα.
Το αποτέλεσµα της επαφής αυτής ήταν
η συγκλονιστική διαπίστωση ότι τα σχο-
λεία της Πάρου -είτε παλιά είτε νεόκτι-
στα- αντιµετωπίζουν κοινά κτιριακά
προβλήµατα. Μετά τη διαπίστωση αυτή
προκύπτει και η ανάγκη να ενεργοποιη-
θεί πια ο θεσµός της ένωσης γονέων,
για να µπορέσουµε στο µέλλον να αντι-
µετωπίζουµε οµαδικά και συντονισµένα
τα προβλήµατα των σχολείων µας. 
Τα κτιριακά προβλήµατα, αγαπητοί
φίλοι, είναι µεγάλα, σηµαντικά και
υπαρκτά. Η παλαιότητα των κτιρίων, οι
αλλαγές των εποχών οι οποίες επιβάλ-
λουν άλλα δεδοµένα εκπαίδευσης και η
πληθυσµιακή αύξηση του µαθητικού
πληθυσµού µεγιστοποίησαν τα προβλή-
µατα, οδηγώντας  έτσι τους χώρους της
εκπαίδευσης σε µεγάλα αδιέξοδα.

Αφορµή της διοργάνωσης της σηµερι-
νής µας συνάντησης ήταν δύο έγγραφα
του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗ-
ΣΚΕΥΜΑΤΩΝ:
Α. 1ο έγγραφο µε αριθµό πρωτοκόλλου
120237/ΣΤ1 13-11-2006 και ηµεροµη-
νία παραλαβής 06-02-08 το οποίο
απευθυνόταν προς όλες τις Νοµαρχιακές
Αυτοδιοικήσεις τον ΟΣΚ Α.Ε. τους
Περιφερειακούς ∆ιευθυντές Εκπαίδευσης
και τους Γενικούς Γραµµατείς
Περιφερειών µε θέµα:
«Προγραµµατισµός έργων Σχολικής

Στέγης 2008-2012»
Β. 2ο έγγραφο µε αριθµό πρωτοκόλλου
5258/ΣΤ1 15-01-08 και ηµεροµηνία
παραλαβής 06-02-08, το οποίο απευ-
θυνόταν προς τις Περιφερειακές
∆ιευθύνσεις Εκπαίδευσης όλης της
χώρας, µε κοινοποίηση προς: τις
∆ιευθύνσεις Προγραµµατισµού των
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων τους ΟΤΑ
τον ΟΣΚ. ΑΕ. και τους διευθυντές της
Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης όλης
της χώρας µε θέµα: «Υποβολή αιτη-
µάτων που αφορούν στην κτιριακή
υποδοµή των σχολικών µονάδων
της χώρας».

Στην συνέχεια σας παραθέτουµε τα
στοιχεία, έτσι όπως µας τα έχουν δώσει
οι σύλλογοι γονέων και κηδεµόνων και
οι διευθυντές των  σχολείων της Πάρου.

Α) ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ
1. Παιδικός Σταθµός Παροικίας
Μισθωµένο κτίριο από το 1986.
Προβλήµατα που υπάρχουν: Χώρος υγι-
εινής νηπίων ενιαίος µε την κουζίνα 
Έλλειψη υπνοδωµατίου και αίθουσας
εκδηλώσεων. Έλλειψη 2ης αίθουσας ως
χώρου διδασκαλίας. Έλλειψη κεντρικής
θέρµανσης. Η θέση του αύλιου χώρου
είναι ακατάλληλη λόγω ηχορύπανσης
και αυξηµένου κινδύνου ατυχηµάτων,
επειδή βρίσκεται επί του επαρχιακού
δρόµου Παροικίας Νάουσας. 
Εγγραφέντα νήπια για το σχολικό έτος
2007 - 2008: 58 (λόγω κτιριακών υπο-
δοµών), ενώ έχει δυναµικότητα  70
νηπίων. 
2.  Βρεφονηπιακός σταθµός
τα «Μελισσάκια»
Μισθωµένο κτίριο χωρίς κτιριακά προ-
βλήµατα, το οποίο όµως δεν καλύπτει
πλέον τις ανάγκες λόγω του αυξανόµε-
νου αριθµού των νηπίων πέραν των
προβλεπόµενων. 
Εγγραφέντα νήπια για το σχολικό έτος
2007 – 2008: 58. Προβλεπόµενος αριθ-
µός φιλοξενούµενων νηπίων: 45.
Υπεράριθµο κατά 13 νήπια.
3.  1ο Νηπιαγωγείο Παροικίας 
Συστεγάζεται σε δύο αίθουσες  µε το
1ο δηµοτικό σχολείο Παροικίας ιδιοκτη-
σίας ∆ήµου Πάρου. Με το ξεκίνηµα της
σχολικής χρονιάς 2007-2008 διαπιστώ-
θηκαν τα παρακάτω: 
Έλλειψη επαρκούς χώρου διδασκαλίας
και γενικότερης διαβίωσης των νηπίων
Απουσία υποδοµών φύλαξης, περίφρα-
ξης και ασφάλειας των νηπίων κατά τις
ώρες προσέλευσης, αποχώρησης και
διαλείµµατος. Συνεύρεση των νηπίων µε
µεγαλύτερα παιδιά του ∆ηµοτικού, λόγω
της συστέγασης των κτιρίων στον ίδιο
χώρο, µε συνέπεια τη δηµιουργία αυτο-
νόητων προβληµάτων. Η συνεχής αύξη-
ση των νηπίων, δεδοµένου ότι από
φέτος είναι υποχρεωτική η φοίτηση στο
Νηπιαγωγείο. Επίσης σύντοµα το
∆ηµοτικό σχολείο θα χρειαστεί τις δύο
αίθουσες για δική του χρήση, εξαιτίας
της αύξησης του µαθητικού πληθυσµού.
Έτσι, το Νηπιαγωγείο θα πρέπει να ανα-
ζητήσει νέο σύγχρονο και ανεξάρτητο
χώρο για την µόνιµη πλέον στέγασή
του.
Εγγραφέντα νήπια για το σχολικό έτος
2007 - 2008, 35.
4.  2ο Νηπιαγωγείο Παροικίας
Μισθωµένο κτίριο 70 τ.µ., που αποτελεί-
ται από δύο διαµερίσµατα των 35 τ.µ.
Κάθε διαµέρισµα στεγάζει 16 νήπια, έχει
µία τουαλέτα µε µία λεκάνη και ένα
νιπτήρα, χωρίς εξαερισµό. Τα διαµερί-
σµατα έχουν ανεπαρκή φωτισµό, σοβα-
ρή έλλειψη χώρου δραστηριοτήτων, δεν
έχουν κεντρική θέρµανση (η θέρµανση
του χώρου γίνεται µε θερµοποµπούς και
ηλεκτρικά σώµατα λαδιού). Επιπλέον,
καθίσταται επικίνδυνη η πρόσβαση στον
αύλειο χώρο για το ένα τµήµα, διότι
πρέπει  να διασχίσει το δηµοτικό δρόµο,
για να φτάσει µέχρι εκεί. 
Είναι χτισµένο για σπίτι και όχι για σχο-
λείο. Το µισθωτήριο συµβόλαιο λήγει το
Σεπτέµβριο του 2008. ∆εν υπάρχει
κάποιο άλλο κτίριο να µισθωθεί για
νηπιαγωγείο, εδώ στην περιοχή µας. Θα
ανανεωθεί λοιπόν και πάλι το συµβό-
λαιο; Για πόσα χρόνια ακόµη;
Εγγραφέντα νήπια για το σχολικό έτος
2007 - 2008: 32. Τα προηγούµενα χρό-
νια τα νήπια ήταν 42 µε 44. Λόγω ακα-
ταλληλότητας του χώρου, µειώθηκε  ο

αριθµός των νηπίων.
5.  3ο Ολοήµερο Νηπιαγωγείο
Παροικίας 
Παλιό κτίριο, ιδιοκτησίας ∆ήµου Πάρου,
115,83 τ.µ., το οποίο λειτουργεί για 60
και πλέον χρόνια ως σχολικό κτίριο. Το
3ο ολοήµερο νηπιαγωγείο λειτούργησε
πρώτη φορά το σχολικό έτος 2002 -
2003, όταν το κλασσικό τµήµα µετα-
φέρθηκε σε αίθουσες του 1ου δηµοτι-
κού σχολείου Παροικίας. Οι τοίχοι του
κτιρίου είναι ποτισµένοι από χρόνια
υγρασία, η οποία καθιστά το χώρο ιδιαί-
τερα κρύο. Ο συνδυασµός υγρασίας µε
την αδυναµία σωστού εξαερισµού,
ευθύνεται για εκείνη τη χαρακτηριστική
µυρωδιά της µούχλας στην ατµόσφαιρα,
αλλά και σε ότι βρίσκεται εντός του
χώρου. Προφανής αιτία της υγρασίας
είναι τα ρήγµατα που διακρίνονται ψηλά
στους τοίχους, κυρίως δε στο ταβάνι
της κουζίνας και των τουαλετών.
Σχετικά µε τη θέρµανση της αίθουσας,
η ύπαρξη κλιµατιστικού µηχανήµατος
δεν ενδείκνυται πλέον για έναν χώρο
που φιλοξενεί παιδιά σε οκτάωρη καθη-
µερινή βάση. Οι δύο συσκευές ανακυ-
κλώνουν τον υπάρχοντα αέρα, καθιστώ-
ντας την ατµόσφαιρα ξηρή και ανθυγιει-
νή χωρίς να παρέχουν οµοιόµορφη
ζεστασιά. Εξίσου ενοχλητικός είναι και ο
θόρυβος που προκαλεί η λειτουργία
τους. Συχνά τα παιδιά και οι νηπιαγωγοί
παραπονιούνται για πονοκέφαλο, εξαι-
τίας αυτού του θορύβου. Τέλος, υπάρ-
χει παντελής έλλειψη αποθηκευτικού
χώρου. 
Εγγραφέντα νήπια για το σχολικό έτος
2007 - 2008: 18 (14 νήπια + 4 προνή-
πια).
6.  4ο Ολοήµερο Νηπιαγωγείο
Παροικίας
Μισθωµένο κτίριο 109 τ.µ., µε δύο του-
αλέτες και αδιαµόρφωτο αύλειο χώρο,
µε έλλειψη οργάνων για την απασχόλη-
ση των νηπίων (έχει µόνο µία µπασκέ-
τα). Υπάρχει παντελής έλλειψη αποθη-
κευτικού χώρου. Παρατηρούνται,
επίσης, ελλείψεις σε βασικό σχολικό
εξοπλισµό. Πρέπει να τονίσουµε ότι το
4ο νηπιαγωγείο Παροικίας λειτουργεί ως
ολοήµερο. Εποµένως, ο χρόνος που
περνούν τα 17 νήπια που φοιτούν σε
αυτό είναι διπλάσιος από αυτόν σε ένα
κλασσικό νηπιαγωγείο.
Εγγραφέντα νήπια για το σχολικό έτος
2007 - 2008:17. 
7. 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Παροικίας 
Κτίριο ιδιοκτησίας ∆ήµου Πάρου επιφά-
νειας 1266 τ.µ. Λαµβάνοντας υπόψη τις
σηµερινές ανάγκες των σχολείων, είναι
οφθαλµοφανές ότι το υπάρχον κτίριο
δεν µπορεί να καλύψει τις επιπλέον
δραστηριότητες που προκύπτουν από
το νέο εκπαιδευτικό σύστηµα.
Αναλυτικότερα, δύο αίθουσες του κτιρί-
ου στεγάζουν προσωρινά το 1ο
Νηπιαγωγείο. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα
να στερείται το σχολείο µας από µία
οργανωµένη αίθουσα ολοήµερου,
αίθουσα µουσικής και υπολογιστών. Για
την ικανοποίηση των παραπάνω ανα-
γκών χρησιµοποιείται η αίθουσα εκδη-
λώσεων, η οποία έτσι δεν είναι διαθέσι-
µη να επιτελέσει το ρόλο της.  
Εγγραφέντες µαθητές για το σχολικό
έτος 2007 - 2008: 223.
Εγγραφέντες µαθητές για το σχολικό
έτος 1997 - 1998: 212.
Αύξηση µαθητικού πληθυσµού: 5,6%.
8. 2ο ∆ηµοτικό Σχολείο Παροικίας
Το στεγαστικό πρόβληµα του 2ου
∆ηµοτικού Σχολείου Παροικίας υφίστα-
ται από το 1995, που παρά την προσθή-
κη δύο νέων αιθουσών δεν κατέστη
δυνατό να λυθεί το πρόβληµα. Το 2000
άλλες δύο παρακείµενες αίθουσες
µισθώθηκαν,  οι οποίες κρίθηκαν ακα-
τάλληλες µε τις πληµµύρες του 2003. 
Το καλοκαίρι του ίδιου έτους, τοποθετή-
θηκαν στον αύλιο χώρο του 2ου
∆ηµοτικού Σχολείου, προκατασκευασµέ-
νες µεταλλικές αίθουσες για να καλύ-
ψουν προσωρινά, πάγιες στεγαστικές
ανάγκες του Σχολείου µας. Σήµερα, σχε-
δόν πέντε χρόνια µετά, οι αίθουσες
αυτές εξακολουθούν να παραµένουν
στη θέση τους και να στεγάζουν 60
µαθητές.
Πρέπει να τονιστεί ότι αυτές οι προκα-
τασκευασµένες αίθουσες είναι πλέον
ακατάλληλες, γιατί ήδη παρουσιάζουν

σηµάδια γήρανσης καθότι έχουν συγκε-
κριµένο χρόνο ζωής και καλύπτουν
πάντα προσωρινές λύσεις στέγασης και
σε καµία περίπτωση  µόνιµες ανάγκες. 
Επιπλέον, οι  δυνατές βροχές του χει-
µώνα µετατρέπουν το προαύλιο του
2ου ∆ηµοτικού Σχολείου Παροικίας σε
µία µεγάλη λίµνη. Αυτό καθιστά δύσκο-
λη την πρωινή πρόσβαση των µαθητών
και σχεδόν αδύνατη την παραµονή τους
σε αυτό τις ώρες των διαλειµµάτων
τους.
Η έλλειψη κλειστού γυµναστηρίου
καθώς και η κακή επίστρωση του αύλι-
ου χώρου καθιστούν αδύνατη την άθλη-
ση των παιδιών. Με τα παραπάνω
θέλουµε να τονίσουµε ότι οι µέχρι τώρα
πρόχειρες λύσεις δεν απέδωσαν.
Αποτελεί λοιπόν άµεση και επιτακτική
ανάγκη -αφού ο µαθητικός πληθυσµός
αυξάνεται  ραγδαία- η στέγαση των
µαθητών σε νέες µόνιµες αίθουσες ή
ένα  ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ σύµφωνα µε τους
διεθνείς κανονισµούς υγιεινής και ασφά-
λειας.
Εγγραφέντες µαθητές για το σχολικό
έτος 2007 - 2008: 218.
Εγγραφέντες µαθητές για το σχολικό
έτος 1997 - 1998: 185.
Αύξηση µαθητικού πληθυσµού: 18%. 
9.  Γυµνάσιο Παροικίας 
Κτίριο ιδιοκτησίας του ∆ήµου Πάρου,
1.060 τ.µ., το οποίο δεν έχει δυνατότη-
τα να στεγάσει πάνω από 200 µαθητές.
Είναι χαρακτηριστικό να επισηµάνουµε
ότι από τις αρχές της δεκαετίας του
1990 ο τότε διευθυντής του Γυµνασίου
είχε εγγράφως επισηµάνει την έλλειψη
αιθουσών. Η σχολική χρονιά 2007 -
2008 ξεκίνησε µε έντονο πρόβληµα
έλλειψης αιθουσών διδασκαλίας, ώστε
τµήµατα της Β’ Γυµνασίου να περιφέρο-
νται κάθε διδακτική ώρα από αίθουσα
σε αίθουσα στα τµήµατα που είχαν
γυµναστική. Ως προσωρινή λύση,
έφτασαν προκατασκευασµένες µεταλλι-
κές αίθουσες που τοποθετήθηκαν σε
παρακείµενο ενοικιαζόµενο χώρο.
Επιπλέον, το Γυµνάσιο στερείται παντε-
λώς αθλητικών εγκαταστάσεων, αίθου-
σας γυµναστικής, αίθουσας τεχνολογίας,
βιβλιοθήκης και γραφείου καθηγητών.
Ακόµα και οι τουαλέτες του είναι ανε-
παρκείς για τον αριθµό των µαθητών.
Αποτελεί επιτακτική ανάγκη η δηµιουρ-
γία ενός σύγχρονου γυµνασίου µε πρό-
βλεψη και προοπτική για τις ανάγκες
της συνεχώς αναπτυσσόµενης Πάρου.
Εγγραφέντες µαθητές για το σχολικό
έτος 2007 - 2008: 304.
Εγγραφέντες µαθητές για το σχολικό
έτος 1997 - 1998: 250.
Αύξηση µαθητικού πληθυσµού: 22%. 
10.  Γενικό Λύκειο Παροικίας
Το Γενικό Λύκειο Πάρου θα έχει σοβαρό
πρόβληµα στέγασης στο αµέσως επόµε-
νο χρονικό διάστηµα, αν λάβει κανείς
υπόψη τον αριθµό των µαθητών που
σήµερα φοιτά στο Γυµνάσιο Πάρου και
στο Γυµνάσιο Αντιπάρου, καθώς και την
παραχώρηση χώρου του για τη στέγαση
της σχολικής βιβλιοθήκης του σχολείου.
Το πρόβληµα στέγασης που αντιµετωπί-
ζει το σχολείο µας µπορεί να το διακρί-
νει κανείς σε:
Πρόβληµα µεγέθους αιθουσών. Οι
αίθουσες που έχουν προδιαγραφές για
να χρησιµοποιούνται ως αίθουσες διδα-
σκαλίας είναι επτά. Στο ισόγειο υπάρ-
χουν τρεις µικρές αίθουσες, οι οποίες
δεν µπορούν να φιλοξενήσουν πολυµε-
λή τµήµατα, παρά µόνο ολιγοµελή τµή-
µατα κατεύθυνσης. 
Πρόβληµα αριθµού αιθουσών. Ο αριθ-
µός των αιθουσών που απαιτούνται έχει
σχέση περισσότερο µε τον αριθµό τµη-
µάτων κατεύθυνσης που  δηµιουργού-
νται, διότι όταν διδάσκονται τα µαθήµα-
τα κατεύθυνσης, τότε τα τµήµατα είναι
περισσότερα και εποµένως χρειάζονται
περισσότερες αίθουσες διδασκαλίας. Το
σύνολο των αιθουσών που διαθέτει το
σχολείο µας είναι δεκατρείς. Σήµερα
απαιτούνται άλλες δύο αίθουσες. Πρέπει
να σηµειώσουµε ότι δεν υπάρχει σχεδια-
στήριο, αίθουσα τεχνολογίας, αίθουσα
πολλαπλών χρήσεων και αποθήκη. 
Εγγραφέντες µαθητές για το σχολικό
έτος 2007 - 2008:  200
Εγγραφέντες µαθητές για το σχολικό
έτος 1997 - 1998: 196
Αύξηση µαθητικού πληθυσµού: 2,5%. 
Πρόβλεψη του διευθυντή του Γενικού
Λυκείου Παροικίας για το σχολικό έτος
2008 - 2009: 210 έως 220

11.  ΕΠΑΛ Παροικίας (Τ.Ε.Ε.)
Το κτίριο είναι µισθωµένο από τον
Οκτώβριο του 2000. 
Κτίριο ακατάλληλο για στέγαση σχολεί-
ου και ειδικότερα τεχνικό λύκειο, αφού: 
∆εν υπάρχει η απαιτούµενη από τη
νοµοθεσία ηλεκτρική εγκατάσταση και
παροχή. ∆εν υπάρχει προαύλιο, µε απο-
τέλεσµα τα παιδιά στο διάλειµµα να βρί-
σκονται εκτός σχολικού χώρου. 
Κάποιες τάξεις στεγάζονται σε παρακεί-
µενη κατοικία χωρίς αντίστοιχη διαµόρ-
φωση. Προβλήµατα µε τις τουαλέτες. 
Η αίθουσα αµφιθεάτρου δεν καλύπτει
τις ανάγκες του σχολείου.
Υπάρχει παντελής έλλειψη αποθηκευτι-
κών χώρων. Επίκειται η µεταστέγασή
του σε νέο κτιριακό συγκρότηµα.
Εγγραφέντες µαθητές για το σχολικό
έτος 2007 - 2008: 132.
Εγγραφέντες µαθητές για το σχολικό
έτος 1999 - 2000 -.
Αύξηση µαθητικού πληθυσµού. 

Β) ΣΧΟΛΕΙΑ ΝΑΟΥΣΑΣ
12. Παιδικός Σταθµός Νάουσας
Μισθωµένο κτίριο 200 τ.µ. µε αντίστοι-
χο προαύλιο χώρο. Ο παιδικός σταθµός
σύµφωνα µε το ΦΕΚ (62/18-5-1983/Α)
ίδρυσής του έχει δυναµικότητα 70
νηπίων, λόγω όµως της υπάρχουσας
κτιριακής υποδοµής από το 1984 έως το
2007 εξυπηρετεί κάθε χρόνο 50 νήπια.
Η διευθύντρια του σταθµού έχει κάνει
ενέργειες µεταστέγασης στο κτίριο του
παλιού ∆ηµοτικού Σχολείου Νάουσας.
13. Νηπιαγωγείο Νάουσας
Μισθωµένο παλιό κτίριο, 250 τ.µ.
Παρουσιάζει προβλήµατα κουφωµάτων
και υγρασίας. Οι χώροι δεν επαρκούν.
Οι τουαλέτες είναι λίγες και δεν υπάρχει
χώρος για γραφείο, βιβλιοθήκες και
αίθουσα εκδηλώσεων. Σε περίπτωση
βροχής, µπαίνουν νερά και έγιναν
παρεµβάσεις από γονείς προς αυτήν την
κατεύθυνση. Στον αύλειο χώρο έχουµε
τα εξής προβλήµατα:
Η περίφραξη είναι ελλιπής και οι γονείς
ανέλαβαν να τη διορθώσουν. Η αυλή
έχει τσιµέντο, χαλίκια και πεζούλες, τα
οποία είναι άκρως επικίνδυνα για τα
νήπια. Τα σταθερά ξύλινα παιχνίδια που
υπάρχουν είναι πολύ παλιά και σε κακή
κατάσταση. Ο καυστήρας της κεντρικής
θέρµανσης βρίσκεται ακριβώς έξω από
τη µία αίθουσα, ο οποίος το χειµώνα
παρουσίασε σοβαρό πρόβληµα και χρει-
άστηκε να αντικατασταθεί, διότι κατά
την οµολογία των τεχνικών, κινδύνευε
να εκραγεί. Ο σύλλογος Γονέων και
Κηδεµόνων, κάλεσε την Πυροσβεστική,
αλλά η σχολική επιτροπή, αρνήθηκε να
αντικαταστήσει τον καυστήρα, µε απο-
τέλεσµα να αναλάβει ο σύλλογος
Γονέων και Κηδεµόνων του
Νηπιαγωγείου το κόστος αντικατάστα-
σής του. Το πρόβληµα ωστόσο δεν έχει
λυθεί και χρειάζεται ρύθµιση σε τακτά
διαστήµατα. 
Εγγραφέντα νήπια για το  σχολικό έτος
2007 - 2008: 48. Χωρισµένα σε τρία
τµήµατα. Ένα τµήµα ολοήµερου και δύο
τµήµατα κλασσικού.
Εγγραφέντα νήπια για το σχολικό έτος
1997 - 1998: 30.
Αύξηση µαθητικού πληθυσµού: 60%. 
14. ∆ηµοτικό Σχολείο Νάουσας
Κτίριο ιδιοκτησίας ∆ήµου Πάρου µε
µισθωµένο κτίριο σε µεγάλη απόσταση
από αυτό. Το σχολείο αποτελείται από
τρία κτίρια µε µικρές αίθουσες διδασκα-
λίας αναλόγως του αριθµού µαθητών
που φοιτούν σε αυτές. Η έλλειψη αιθου-
σών είναι το µεγαλύτερο πρόβληµα που
αντιµετωπίζει το σχολείο εδώ και πολλά
χρόνια. Οι χώροι του φαίνονται πλέον
ανύπαρκτοι, για να ικανοποιήσουν τις
απαιτήσεις µιας σωστής εκπαιδευτικής
διαδικασίας. Η αυλή του σχολείου είναι
περιορισµένης έκτασης ανάλογα µε τον
αριθµό των µαθητών που κινούνται σε
αυτήν.
Εγγραφέντες µαθητές για το σχολικό
έτος 2007 - 2008:  230
Εγγραφέντες µαθητές για το σχολικό
έτος 1997 - 1998:  212.
Αύξηση µαθητικού πληθυσµού: 9,2%. 
15. Γυµνάσιο Νάουσας
Κτίριο ιδιοκτησίας ∆ήµου Πάρου το
οποίο δεν αντιµετωπίζει πιεστικά προ-
βλήµατα έλλειψης χώρων. Όµως το
πρόβληµα που πρέπει να αντιµετωπιστεί
άµεσα είναι οι χώροι που ελευθέρωσε
το Λύκειο Νάουσας έκτασης 295 τ.µ. οι
οποίοι  έχουν άδεια αποθηκευτικού
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χώρου. Θα πρέπει να γίνει αλλαγή
χρήσης της οικοδοµικής άδειας και να
προσαρµοστεί η διαρρύθµιση σύµφωνα
µε τις προδιαγραφές σχολικού κτιρίου.
Εγγραφέντες µαθητές για το σχολικό
έτος 2007 - 2008: 145
Εγγραφέντες µαθητές για το σχολικό
έτος 1999 - 2000: 129
Αύξηση µαθητικού πληθυσµού: 13% 
16. Λύκειο Νάουσας
Κτίριο ιδιοκτησίας ∆ήµου Πάρου. Τα
προβλήµατα που αντιµετωπίζουµε: 
Λόγω έλλειψης αιθουσών ζητάµε αλλα-
γή χρήσης των αποδυτηρίων του σχο-
λείου για να µη µετακινούνται οι µαθη-
τές προκειµένου να παρακολουθήσουν
τα µαθήµατα επιλογής και κατεύθυνσης.
Παρεµβάσεις στον αύλειο χώρο
Ελλιπής φυσικός φωτισµός και εξαερι-
σµός στο χώρο της βιβλιοθήκης. 
Εγγραφέντες µαθητές για το σχολικό
έτος 2007 - 2008: 158  
Εγγραφέντες µαθητές για το σχολικό
έτος 1997 - 1998: 113
Αύξηση µαθητικού πληθυσµού: 40%
17. Παιδικός Σταθµός Αρχιλόχου
«Τα ∆ελφινάκια»
Μισθωµένο κτίριο 200 τ.µ. χωρίς κτιρια-
κά προβλήµατα. Αυτό όµως  που έχου-
µε να επισηµάνουµε είναι ο συνεχώς
αυξανόµενος αριθµός των παιδιών. 
Εγγραφέντες µαθητές για το σχολικό
έτος 2007 - 2008:  30 
Εγγραφέντες µαθητές για το σχολικό
έτος 2002 - 2003:  25
Αύξηση µαθητικού πληθυσµού: 20%
18. Νηπιαγωγείο Μαρµάρων
Κτίριο ιδιοκτησίας του ∆ήµου Πάρου
59,45 τ.µ. Κρίνεται απαραίτητη η αντι-
κατάσταση οργάνων παιδικής χαράς,
στέγαστρο στον αύλειο χώρο, αµµοδό-
χος, επέκταση αίθουσας.
Εγγραφέντες µαθητές για το σχολικό
έτος 2007 - 2008: 11  
Εγγραφέντες µαθητές για το σχολικό
έτος 1997 - 1998: 23  
Μείωση µαθητικού πληθυσµού: 50%
19. Νηπιαγωγείο Προδρόµου
Κτίριο ιδιοκτησίας ∆ήµου Πάρου 160
τ.µ. Κρίνεται αναγκαία η διαµόρφωση
αύλειου χώρου (παιδικής χαράς) και η
αντικατάσταση κουφωµάτων.
Εγγραφέντες µαθητές για το σχολικό
έτος 2007 - 2008:  7 
Εγγραφέντες µαθητές για το σχολικό
έτος 1997 - 1998: 8  
Μείωση µαθητικού πληθυσµού: 10%
20. Γυµνάσιο Αρχιλόχου
Παλιό κτίριο ιδιοκτησίας ∆ήµου Πάρου

549 τ.µ. Υπάρχει έλλειψη τουλάχιστον
δύο σχολικών αιθουσών, ενός στεγά-
στρου στον αύλειο χώρο. Έτσι, αν υπο-
λογίσουµε και την αύξηση του µαθητι-
κού πληθυσµού, το κτίριο δεν είναι
επαρκές.
Εγγραφέντες µαθητές  για το σχολικό
έτος 2007 - 2008: 115
Εγγραφέντες µαθητές  για το σχολικό
έτος 1997 - 1998:  98
Αύξηση µαθητικού πληθυσµού: 18%
21. Νηπιαγωγείο Μάρπησσας
Μισθωµένο κτίριο περίπου 180 τ.µ. σε
στροφή του δηµοτικού δρόµου µε
µεγάλη επικινδυνότητα. Μεγάλη υψοµε-
τρική διαφορά (σκαλοπάτια) του επιπέ-
δου του στεγασµένου χώρου µε τον
αύλειο. Η δυσαρέσκεια των γονιών γίνε-
ται µεγαλύτερη τη στιγµή που γνωρί-
ζουν ότι υπάρχει κοινοτικός χώρος ο
οποίος έχει παραχωρηθεί για
Νηπιαγωγείο και έχει συσταθεί αντίστοι-
χη µελέτη.
Εγγραφέντες µαθητές  για το σχολικό
έτος 2007 - 2008: 9
Εγγραφέντες µαθητές  για το σχολικό
έτος 2002 - 2003: 15 
Μείωση µαθητικού πληθυσµού: 40%
22. ∆ηµοτικό Σχολείο Μάρπησσας
Ιδιοκτησία δήµου Πάρου 900 περίπου
τ.µ. Το σχολείο έχει πολλά κτιριακά
προβλήµατα: 
Αποπεράτωση ηµιτελούς κτιρίου λόγω
επικινδυνότητας. 
∆ιερεύνηση επαρκούς στατικότητας
όλων των κτισµάτων. 
Οριοθέτηση προαύλιου του σχολείου. 
Κατασκευή αποθήκης. 
Μελέτη και αντικατάσταση αλεξικέραυ-
νου. Προσθήκη αιθουσών. 
Αντικατάσταση ξύλινων κουφωµάτων 
Ανακατασκευή όλου του µωσαϊκού
δαπέδου. Κατασκευή σιδερένιας εξωτε-
ρικής εισόδου. Τοποθέτηση συναγερ-
µού. 
Ανακατασκευή του σκάµµατος.
Περίφραξη του γηπέδου µπάσκετ. 
Πυρασφάλεια. 
Εγγραφέντες µαθητές  για το σχολικό
έτος 2007 - 2008: 154
Εγγραφέντες µαθητές  για το σχολικό
έτος 1997 - 1999: 156
Μείωση  µαθητικού πληθυσµού: 1%
23. Νηπιαγωγείο  Αγκαιριάς
Μισθωµένο κτίριο µε εµβαδόν 80 τ.µ.
το οποίο έχει κατασκευαστεί για τις
ανάγκες ενός εστιατορίου. Εδώ και
πολλά χρόνια έχουν γίνει ενέργειες από
την πλευρά των γονέων για το συγκε-

κριµένο θέµα άλλα κάθε φορά υπήρχε
ένα εµπόδιο που καθιστούσε αδύνατη
την ανέγερση νηπιαγωγείου µε όλες τις
προδιαγραφές που αρµόζουν στα παιδιά
µας.
Τα 28 παιδιά στοιβάζονται σε έναν ενι-
αίο χώρο λίγων τετραγωνικών, ενώ το
νηπιαγωγείο είναι διθέσιο. Υπάρχει
πολύς θόρυβος και ο αύλιος χώρος είναι
ακατάλληλος και πολλές φορές επικίνδυ-
νος. Η λύση που βρέθηκε, δηλαδή να
µισθωθεί ένας νέος χώρος για πέντε έτη
κοντά στο υπάρχον κτίριο είναι προσω-
ρινή και καθόλου πρακτική, γιατί: 
Α. Θα πρέπει να µισθώνονται δύο κτίρια
Β. Εφόσον το νηπιαγωγείο χαρακτηρίζε-
ται ως διθέσιο θα πρέπει να υπάρχουν
δύο αίθουσες και όχι δύο κτίρια µεµο-
νωµένα. Τα παιδιά θα αυλίζονται σε ένα
χώρο µε αποτέλεσµα να εκτίθενται σε
κινδύνους, διότι, όταν έχουν διάλειµµα
θα πρέπει να φύγουν από το ένα κτίριο
για να πάνε στο άλλο. Οι γονείς των
µαθητών  θεωρούν ότι είναι επιτακτική
η ανάγκη να ανεγερθεί νέο σχολικό κτί-
ριο µε όλες τις σύγχρονες εγκαταστά-
σεις. 
Εγγραφέντες µαθητές  για το σχολικό
έτος 2007 - 2008: 29
Εγγραφέντες µαθητές  για το σχολικό
έτος 1998 - 1999: 20
Αύξηση µαθητικού πληθυσµού: 45%
24. ∆ηµοτικό Σχολείο Αγκαιριάς
Κτίριο ιδιοκτησίας ∆ήµου Πάρου 188
τ.µ., το οποίο δεν είναι κατάλληλο για
σχολικό συγκρότηµα, διότι υπάρχουν
δυο πολύ µικρά κτίρια για τη στέγαση
των µαθητών εκ των οποίων το ένα δεν
έχει ελεγχθεί από την αρµόδια υπηρεσία
και δεν έχει παραδοθεί επίσηµα ως σχο-
λικό συγκρότηµα. Βρίσκεται δίπλα στην
εκκλησία του χωριού, δεν είναι περι-
φραγµένο και δεν υπάρχει χώρος για
αθλητικές δραστηριότητες.
Εγγραφέντες µαθητές  για το σχολικό
έτος 2007 - 2008: 87
Εγγραφέντες µαθητές  για το σχολικό
έτος 1997 - 1998: 51
Αύξηση µαθητικού πληθυσµού: 72%
25. Νηπιαγωγείο Κώστου
Κτίριο ιδιοκτησίας ∆ήµου Πάρου το
οποίο δεν αντιµετωπίζει ιδιαίτερα προ-
βλήµατα.
Εγγραφέντες µαθητές  για το σχολικό
έτος 2007 - 2008: 10
26. Νηπιαγωγείο Λευκών
Κτίριο Ιδιοκτησίας ∆ήµου Πάρου µε
πολλά κτιριακά προβλήµατα.
Αναφέρουµε επιγραµµατικά: 

Επισκευή οροφής. Συντήρηση κουφω-
µάτων και τοιχοποιίας. Αλλαγή των
ειδών υγιεινής. Συντήρηση των οργά-
νων της παιδικής χαράς. Όλα τα παρα-
πάνω προκαλούν την αίσθηση της αµέ-
λειας και της αδιαφορίας των αρµοδίων
για το χώρο και γενικότερα για την
έννοια του σχολείου.
Εγγραφέντες µαθητές  για το σχολικό
έτος 2007 - 2008: 10
Εγγραφέντες µαθητές  για το σχολικό
έτος 1999 - 2000: 11
Μείωση µαθητικού πληθυσµού : 10%
27. ∆ηµοτικό Σχολείο Λευκών -
Κώστου
Κτίριο ιδιοκτησίας ∆ήµου Πάρου.
Πρόκειται για ένα εξαθέσιο σχολείο που
αποτελείται από δυο κτίρια, ένα στον
Κώστο και ένα στις Λεύκες χωρίς ιδιαίτε-
ρα προβλήµατα.
Εγγραφέντες µαθητές για το σχολικό
έτος 2007 - 2008: 65
Εγγραφέντες µαθητές για το σχολικό
έτος 1999 - 2000: 61
Αύξηση µαθητικού πληθυσµού: 7%

Για όλα τα παραπάνω προβλήµατα
που αναφέρουµε έχουν γίνει από
τους Συλλόγους Γονέων και
Κηδεµόνων παρά πολλές αιτήσεις,
υποµνήµατα και επιστολές προς
τους φορείς της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης 1ου και 2ου
Βαθµού. ∆υστυχώς, πολλές φορές
οι Σύλλογοι, για να καλύψουν ένα
σηµαντικό κτιριακό πρόβληµα,
αναγκάζονται να προβούν στην
άµεση χρηµατοδότηση και υλοποί-
ηση του (προσθήκη των δύο αιθου-
σών του 2ου ∆ηµοτικού Παροικίας,
χρηµατοδότηση της αλλαγής του
καυστήρα του Νηπιαγωγείου
Νάουσας).

Μετά την περιεκτική αυτή αναφορά
στην κτιριακή κατάσταση των σχολείων
της Πάρου συνάγουµε όλοι το συµπέρα-
σµα ότι απαιτούνται άµεσες και δραστι-
κές λύσεις.

Προτάσεις ανά βαθµίδα
και διαµέρισµα: 
Α. Παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθµοί
Πόρισµα:
Για την Παροικία: α) µεταστέγαση
του ∆ηµοτικού παιδικού σταθµού σε νέο
κτίριο, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές
και 
β) δηµιουργία νέου παιδικού σταθµού
για την κάλυψη των αναγκών.

για τη Νάουσα: ανάγκη µεταστέγασης
σε νέο κτίριο  και για τον Αρχίλοχο:
επέκταση του υπάρχοντος κτιρίου για
την κάλυψη των αναγκών.
Β. Νηπιαγωγεία Πόρισµα:
Άµεση µεταστέγαση στα νηπιαγωγεία
Παροικίας - Νάουσας - Αγκαιριάς -
Μάρπησσας και Λευκών σε σύγχρονα
νέα κτίρια. 

Γ. ∆ηµοτικά σχολεία Πόρισµα:
Παροικία - Αγκαιριά: Κατασκευή δύο
νέων σχολείων. Στα ήδη υπάρχοντα
δηµοτικά σχολεία Μάρπησσας και
Λευκών - Κώστου, όπου υπάρχει ανάγκη
και  δυνατότητα, να γίνουν άµεσα οι
απαιτούµενες επεκτάσεις. 
Για τη Νάουσα, λόγω της επικείµενης
µεταστέγασης σε νέο σύγχρονο κτίριο
αναµένεται η επίλυση των προβληµά-
των. 

∆. Γυµνάσια - Λύκεια Πόρισµα:
Παροικία: Κατασκευή νέου σχολικού
συγκροτήµατος που θα χρησιµοποιηθεί
είτε για τις ανάγκες του Λυκείου είτε
του Γυµνασίου. 
Γυµνάσιο Αρχιλόχου: Κατασκευή
νέου σύγχρονου σχολείου. 
Γυµνάσιο - Λύκειο Νάουσας: Αλλαγή
χρήσης συγκεκριµένων χώρων προκει-
µένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες
τους. 
Τα παραπάνω στοιχεία έρχονται σε αντί-
θεση µε το πόρισµα της µελέτης του
Γενικού Πολεοδοµικού σχεδιασµού
Πάρου που αφορά στην εκπαίδευση
(βλ. σελίδες 140-141).
Αυτή είναι η σηµερινή κατάσταση των
κτιριακών προβληµάτων των σχολείων
της Πάρου. Παρακαλούµε κατά πρώτον
τους εµπλεκόµενους φορείς να αναφέ-
ρουν τις προβλεπόµενες λύσεις που
έχουν επεξεργαστεί εν όψει των εγγρά-
φων του Υπουργείου Παιδείας για τον
Προγραµµατισµό έργων Σχολικής
Στέγης 2008-2012 και την
«Υποβολή αιτηµάτων που αφορούν
στην κτιριακή υποδοµή των σχολι-
κών µονάδων της χώρας» και κατά
δεύτερον όλους εσάς να τοποθετηθείτε
προκειµένου να δώσουµε άµεσες λύσεις.
Θεωρούµε ότι στην Πάρο του 2008, ένα
νησί οικονοµικά εύρωστο, τα παιδιά µας
αξίζουν καλύτερα σχολεία. 

Η Συντονιστική Επιτροπή
Συλλόγων

Γονέων και Κηδεµόνων
των Σχολείων της Πάρου

Συνέχεια από τη σελ. 1

Όλα αυτά έγιναν την Κυριακή 13 Απριλίου στην
αίθουσα του Αρχίλοχου. Ο «Π.Τ.» παρουσιάζει
σήµερα ολόκληρη την εισήγηση που έγινε από
τη Συντονιστική Επιτροπή.
Μετά την παρουσίαση της εισήγησης έγιναν
τοποθετήσεις µε πρώτη από όλες αυτή της
Επάρχου κ. Γρηγορίας Πρωτολάτη που ήταν
κυρίως απολογιστική. Η κ. Πρωτολάτη είπε ότι
έχει καταγράψει όλα τα προβλήµατα που ανα-
φέρθηκαν, πρότεινε τη δηµιουργία Ένωσης
Γονέων και Κηδεµόνων και τοποθετήθηκε υπέρ
της προσπάθειας των φορέων για διεκδίκηση
όσο το δυνατόν περισσότερων για τον τόπο.
Στη συνέχεια, αφού είπε πως έχει ικανοποιηθεί
οποιοδήποτε αίτηµα έχει έρθει στο Επαρχείο
που είχε σχέση µε τη βελτίωση συνθηκών στα
σχολεία, έκανε αναφορά στα πεπραγµένα του
Επαρχείου λέγοντας πως η Νοµαρχιακή
Αυτοδιοίκηση δίνει κάθε χρόνο ένα σηµαντικό
ποσό για ενοικίαση, για επισκευές αιθουσών και
για µελέτες. «Καλό είναι βέβαια να διεκδικούµε,
αλλά αυτό δεν σηµαίνει ότι µπορούν να ικανο-
ποιηθούν σε επίπεδο Περιφέρειας αλλά και σε
επίπεδο Ελλάδας, όλα αυτά τα αιτήµατα.
Βεβαίως εδώ είµαστε οι φορείς για να διεκδι-
κούµε, όσο το δυνατόν περισσότερα για τον
τόπο µας», είπε καταλήγοντας η κ. Πρωτολάτη.

Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο ∆ήµαρχος Πάρου
Χ. Βλαχογιάννης που παραδέχθηκε µε τη σειρά
του την ύπαρξη των προβληµάτων και µίλησε
για εκρηκτικές ανάγκες, για µεγάλες ελλείψεις,
και για «διεκδίκηση αυτών που µας ανήκουν».
Στη συνέχεια µίλησε για τα χρήµατα που δίνει
ο ∆ήµος στέλνοντας όµως και ένα µήνυµα µε
σηµασία: «Εµείς ως ∆ήµος θα συνεχίσουµε να
βοηθάµε, αλλά θα πρέπει και στις σχολικές επι-
τροπές να περάσει ένα µήνυµα, ότι τα χρήµατα
θα πρέπει να τα διαχειρίζονται µε κάποια φειδώ
και να µην γίνονται σπατάλες» και κατέληξε
λέγοντας πως ο ∆ήµος στο µέλλον ίσως να µην
µπορεί να ανταποκριθεί, γιατί εκχωρούνται
αρµοδιότητες στην Τ.Α. χωρίς να συνοδεύονται
και από ανάλογους οικονοµικούς πόρους.
Τέλος σχετικά µε τα όσα αναφέρονται στο
Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο είπε: «Θα συµφω-
νήσω µαζί σας, ότι όντως, σε ότι έχει σχέση µε
τα σχολεία, οι µελετητές δεν έκαναν σωστή
εκτίµηση και εποµένως στην επόµενη φάση θα
πρέπει να λάβουν υπόψη τα νέα δεδοµένα και
να αναµορφώσουν την πρότασή τους».
Ο επικεφαλής της µειοψηφίας του ∆ήµου κ.
Κοντός τόνισε από την πλευρά του, ότι οι
γονείς τους «έσυραν» στη συνάντηση, για να
τους ακούσουν και πως κάποιοι ένιωσαν την
ανάγκη να απολογηθούν: «Θα πρέπει να δούµε
τα πράγµατα ρεαλιστικά και όχι ανταγωνιστικά

και να δείξουµε τον τρόπο µε τον οποίο πρέπει
να λυθούν». Είπε ακόµα απευθυνόµενος στον
κ. Βλαχογιάννη: «∆ήµαρχε ενδεχοµένως να
υπάρχουν σπατάλες και θα πρέπει να το ερευ-
νήσουµε. ∆εν µπορούµε εκ των υστέρων να
κατηγορήσουµε κανένα» και κατέληξε προτεί-
νοντας συσπείρωση για να επιλυθούν τα προ-
βλήµατα.
Η απάντηση στα όσα είπε ο κ. Κοντός ήταν
άµεση. Ο κ. Βλαχογιάννης πήρε το λόγο είπε
ότι κανένας δεν τον «έσυρε» στη συνάντηση
και συµπλήρωσε: «Να πω στον κ. Κοντό, ότι
εδώ ήρθαµε όχι για να µαλώσουµε, αλλά για να
λύσουµε τα προβλήµατα. Είµαστε παρόντες, τα
προβλήµατα είναι πολλά, δεν φτάνουν τα
λεφτά για να τα λύσουµε από µόνοι µας, εµείς
θα συνεχίσουµε τη συνεργασία, έστω και αν ο
κ. Κοντός, µε την τοποθέτησή του αυτή τη
δυναµιτίζει».
Από την πλευρά της η κ. Πρωτολάτη τόνισε:
«Κύριε Κοντέ, τα θέµατα παιδείας δεν είναι για
πολιτική αντιπαράθεση. Εγώ πάντως από πλευ-
ράς Επαρχείου, είµαι περήφανη για δύο πράγ-
µατα. ∆ιότι προχώρησε η διαδικασία υλοποίη-
σης του ΤΕΕ της Παροικιάς και για το ∆ηµοτικό
που εκπονεί ο ∆ήµος. Λυπάµαι για την τοποθέ-
τησή σας, δεν µας έσυρε κανένας».
Ο νέος πρόεδρος του Τοπικού Συµβούλιου
Νέων Ραφαήλ Κοντός πρότεινε την αύξηση των

κάδων ανακύκλωσης, αντικατάσταση πινάκων
µε κιµωλία µε πίνακες µαρκαδόρων, και επισή-
µανε ότι κάθε χρόνο ακούνε τα ίδια προβλήµα-
τα από την πρώτη γυµνασίου µέχρι σήµερα.
«Ελπίζω οι νεότεροι να είναι σε καλύτερα σχο-
λεία», κατέληξε.
Ο Σωτήρης Χουλιάρας µίλησε για τη µείωση
των κονδυλίων στην παιδεία, ότι τα προβλήµα-
τα τα γνωρίζουν οι αρµόδιοι φορείς, ότι το
ζήτηµα είναι πολιτικό και ότι οι σύλλογοι γονέ-
ων έχουν το δικαίωµα να αναδεικνύουν το πρό-
βληµα αλλά δεν µπορούν και να δώσουν
λύσεις.
Το λόγο πήραν και τοποθετήθηκαν ακόµα οι
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι Κώστας Μπιζάς και
Μάρκος Κωβαίος, ο ∆ιευθυντής του Λυκείου
Παροικιάς Ηλίας Γουρδούκης, ο πρώην
Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κώστας
Ροκονίδας, ο Σωτήρης Καστρουνής, καθώς και
γονείς.
Όλοι µίλησαν για την αναγκαιότητα επίλυσης
των σοβαρών κτιριακών προβληµάτων, για τις
απαράδεκτες συνθήκες των σχολικών κτιρίων,
για τις προκάτ αίθουσες που τείνουν να γίνουν
µόνιµες και τέλος για την αναγκαιότητα συσπεί-
ρωσης και διεκδίκησης αιτηµάτων που θα βελ-
τιώσουν τις κτιριακές εγκαταστάσεις του νησι-
ού.

ÔñáãéêÝò ïé åëëåßøåéò
óôá ó÷ïëéêÜ êôßñéá!
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ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟ
Το Γρι-Γρι “Μαρία”

ΤΣΑΝΤΑΝΗΣ
ΦΡ. ΑΡΣΕΝΙΟΣ

∆ιήµερη επίσκεψη πραγµατοποίησε στην
Πάρο στις 5 και 6 Απριλίου ο υφυπουργός
Υγείας κ. Γιώργος Κωνσταντόπουλος. Κατά τη
διάρκεια της παραµονής του παραβρέθηκε σε
εκδήλωση που διοργάνωσε ο τοµέας γυναι-
κών της Ν.∆. Πάρου Αντιπάρου στο
«Αγνάντι» για τον προστάτη. Στην εκδήλωση
ο κ. Κωνσταντόπουλος δεσµεύτηκε σε πρότα-
ση του βουλευτή της Ν.∆. Γιάννη Βρούτση
για δηµιουργία Κέντρου Υγείας - Νοσοκοµείου
Πάρου
Η πρόταση του κ. Βρούτση που έγινε προς
τον κ. Κωνσταντόπουλο απουσία τόσο του
∆ηµάρχου Πάρου Χρήστου Βλαχογιάννη όσο
και της Επάρχου Πάρου - Αντιπάρου
Γρηγορίας Πρωτολάτη ξάφνιασε όσους και
όσες Παριανές γέµισαν την αίθουσα, όχι όµως
και τον υφυπουργό υγείας κ.
Κωνσταντόπουλο.
Ο κ. Βρούτσης παίρνοντας το λόγο είπε σχε-
τικά: «Η υγεία είναι το νούµερο ένα ζήτηµα
που απασχολεί τους κατοίκους των
Κυκλάδων, αλλά και όλου του νησιωτικού
κόσµου της πατρίδας µας. Είναι γνωστό ότι η
κυβέρνηση αλλά και εσείς έχετε δείξει διαχρο-
νικά το ενδιαφέρον σας. 
Επιτρέψτε µου όµως, επειδή είµαστε εδώ
στην Πάρο, θέλω να σας µεταφέρω ένα ζήτη-
µα το οποίο αγγίζει τις καρδιές όλων των
Παριανών και είναι όραµα γενεών. Και αυτό
είναι κάποια στιγµή η Πάρος να αποκτήσει το
δικό της νοσοκοµείο. Έχω την αίσθηση, κ.
υφυπουργέ, ότι µε την κυβέρνηση Καραµανλή
µε τη συµβολή του Υπουργού και τη δική σας

µπορεί και αυτό να το κάνουµε κατάκτηση
στο νοµό Κυκλάδων και στην Πάρο. Γιατί η
Πάρος το αξίζει». 

Η απάντηση ήρθε λίγη ώρα µετά δια
στόµατος του υφυπουργού Υγείας
Γιώργου Κωνσταντόπουλου:
«Ευρισκόµενος στην καρδιά του Αιγαίου και
µάλιστα σε µια κρίσιµη καµπή για πολλά
θέµατα και ιδιαίτερα για τα εθνικά µας θέµα-
τα, αρκετά µακριά από την πολύπαθη
Μακεδονία µας, εδώ, που το Αιγαίο ο κάθε
ένας το βλέπει από διαφορετική οπτική γωνία,
έχω υποχρέωση να πω κάποια πράγµατα

βάζοντας το δάχτυλο επί των τύπων των
ύλων. Πράγµατι αυτό που είπε ο αντιπρόσω-
πος και του Παριανού λαού είναι µια αλήθεια.
Ότι αίσθηµα κοινωνικής ασφάλειας, αίσθηµα
ασφάλειας για τους χιλιάδες επισκέπτες του
νησιού, για τα παιδιά, τους ηλικιωµένους, τις
ευπαθείς οµάδες, είναι αυτό που ζήτησε και ο
βουλευτής αλλά και η πλειοψηφία των τοπι-
κών φορέων. Είναι το λιγότερο το οποίο µπο-
ρούµε να κάνουµε και να δώσουµε αυτά τα
οποία χρωστάµε στον Παριανό λαό. Εφόσον
βρεθεί ο κατάλληλος χώρος από την τοπική
κοινωνία θα γίνει το Κέντρο Υγείας -
Νοσοκοµείο Πάρου».

ΕΕππίίσσκκεεψψηη  ττοουυ  υυφφυυπποουυρργγοούύ  ΥΥγγεείίααςς  ΓΓ..  ΚΚωωννσσττααννττόόπποουυλλοουυ  σσττηηνν  ΠΠάάρροο  κκααιι
δδέέσσμμεευυσσήή  ττοουυ  γγιιαα  ααννααββάάθθμμιισσηη  ττοουυ  ΚΚέέννττρροουυ  ΥΥγγεείίααςς  σσεε  ΚΚ..ΥΥ..  -  ΝΝοοσσοοκκοομμεείίοο::

“Åßíáé ôï ëéãüôåñï ðïõ
ìðïñïýìå íá êÜíïõìå”

∆∆ήήλλωωσσηη  ττοουυ  ∆∆ηημμοοττιικκοούύ
ΣΣυυμμββοούύλλοουυ  ΓΓιιώώρργγοουυ  ΚΚααρρααττζζάά
((μμεε  ααφφοορρμμήή  δδηημμοοσσίίεευυμμαα  ττωωνν
ΝΝΕΕΩΩΝΝ  γγιιαα  ττοο  ΓΓιιάάννννηη  ΡΡααγγκκοούύσσηη))
Ο «κύριος» 67,7%
«Από ΤΑ ΝΕΑ, Σάββατο 29 Μαρτίου 2008
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΒΟΥΛΑ ΚΕΧΑΓΙΑ 
Στις 26 Σεπτεµβρίου του 2000, ο Γιάννης
Ραγκούσης βίωσε στο νησί του, όπως και όλοι
οι Παριανοί, την τραγωδία του «Σαµίνα Εξπρές»
που προσέκρουσε στις Πόρτες και βυθίστηκε
παρασύροντας δεκάδες αθώες ψυχές στον
χαµό. «Κάπου εκεί τρύπωσε στο µυαλό µου η
ιδέα να ξαναµπλέξω µε τα κοινά, από άλλο
πόστο αυτή τη φορά». ∆ύο µόλις χρόνια αργό-
τερα, το 2002, µε τη σηµαία του ΠΑ.ΣΟ.Κ.,
εκλέγεται δήµαρχος Πάρου µε ποσοστό 54,7%
και επανεκλέγεται για δεύτερη τετραετία το
2006 µε το εντυπωσιακό 67,7% -δεύτερο µεγα-
λύτερο ποσοστό του ΠΑ.ΣΟ.Κ.πανελλαδικά. Τον
ψήφισαν ακόµη και «δεξιοί» και αριστεροί, ανα-
γνωρίζοντας το έργο του».
Είµαι πολύ ενοχληµένος και βαθύτατα
πολιτικά θιγµένος. ∆εν είµαι εξουσιοδοτη-
µένος από όλους αυτούς που µετείχαν
στην παράταξη µας «Ενότητα για το µέλ-
λον» αλλά πιστεύω ότι θα τους εκφράσω
όλους µ’ αυτό που θα γράψω. Όλοι εµείς
που µετείχαµε στην παράταξη αφήσαµε
στην άκρη τα κοµµατικά µας πιστεύω. Γι’
αυτό και πετύχαµε τόσο µεγάλη κοινωνική
και πολιτική συναίνεση, λαµβάνοντας µε
τρεις παρατάξεις µετέχουσες, 55% και µε
δυο, 68%. Πρωτόγνωρα ποσοστά για τα
πολιτικά δεδοµένα της Πάρου. ∆εν πήρα-
µε, και το επιδιώξαµε αυτό, κανένα πολιτι-
κό χρίσµα και δεν σηκώσαµε καµία κοµ-
µατική σηµαία. Προσωπικά δεν γνώριζα
και δεν µε ενδιέφερε η κοµµατική τοποθέ-
τηση κανενός. Γιατί πραγµατικά πιστεύω,
ότι κανείς και καµία ιδέα πολιτική, δεν
περισσεύει για την πρόοδο της Πάρου.
Ζητώ από τον κ. Γ. Ραγκούση την επιβε-
βαίωση των όσων γράφω, και την αποκα-
τάσταση της αλήθειας στην συγκεκριµένη
παράγραφο της συνέντευξης του, στην
εφηµερίδα ΤΑ ΝΕΑ του Σαββάτου.

ΚΚαθάρισαν  το  λιμανάκι  στη  Νάουσα
Η Ελληνική οµάδα
∆ιάσωσης, σε συνεργα-
σία µε το ∆ηµοτικό
∆ιαµέρισµα Νάουσας,
όπως κάθε χρόνο έτσι
και φέτος καθάρισε το
βυθό στο γραφικό λιµα-
νάκι της Νάουσας
Πάρου.
Τρεις δύτες, µέλη της
Οµάδας, µε συσκευές
οξυγόνου και για 2,5
ώρες, προσπάθησαν και
απάλλαξαν το βυθό από αντικείµενα που τους καλοκαιρινούς κυρίως
µήνες πέφτουν από ασυνείδητους επισκέπτες του νησιού και όχι
µόνο.
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Ο κ. Κωνσταντόπουλος το
Σάββατο 5 Απριλίου το
πρωί, λίγη ώρα µετά την
άφιξή του στο νησί, επι-
σκέφτηκε τους χώρους
στο Κέντρο Υγείας Πάρου
και ενηµερώθηκε από τα
µέλη της ∆ιοικούσας
Επιτροπής και τους εργα-
ζόµενους για τα προβλή-
µατα που υπάρχουν.
Την εποµένη το πρωί,
Κυριακή 6 Απριλίου, ο κ.
Κωνσταντόπουλος σε
συνέντευξη τύπου που
παραχώρησε στα τοπικά
ΜΜΕ αναφέρθηκε αναλυ-
τικότερα στη δηµιουργία
Κέντρου Υγείας -
Νοσοκοµείου Πάρου.

«Χθες επισκέφτηκα το
Κέντρο Υγείας Πάρου.
Σήµερα θα επισκεφτώ το
πολυδύναµο περιφερειακό
ιατρείο της Αντιπάρου. Όπως
ξέρετε πριν από δυο µήνες
περίπου λήφθηκε η απόφαση
για την ίδρυση πολυδύναµου
περιφερειακού ιατρείου στη
Νάουσα. Σε λίγο καιρό θα
έχει βγει το ΦΕΚ και θα
αρχίσει η αντίστροφη
µέτρηση για την προκήρυξη
των σχετικών θέσεων. Ήδη
στην Αντίπαρο υπάρχουν οι
ειδικευµένοι γιατροί και
είδαµε τα προβλήµατα που
υπάρχουν στο Κ.Υ. Πάρου.
Επιτάχυνση των διαδικασιών
για την προκήρυξη θέσεων,
ορισµένα κενά που υπάρχουν
στο ισχύον οργανόγραµµα
και φυσικά ο νέος
οργανισµός του Κέντρου
Υγείας».

«Άκουσα το αίτηµα της
τοπικής κοινωνίας µέσω του
αντιπροσώπου της του
βουλευτή Κυκλάδων της Ν.∆.
Γιάννη Βρούτση για τη
δηµιουργία και την επέκταση
του Κ.Υ. Πάρου σε ένα Κ.Υ. -
Νοσοκοµείο, την οποία
µελέτη σκοπιµότητας ο κάθε
ένας µπορεί να καταλάβει
γιατί πρέπει να γίνει».

«Εγώ έχω υποχρέωση να το
βάλω στην επόµενη
συνάντηση της πολιτικής
ηγεσίας του υπουργείου
µας». 

«Αυτή την εβδοµάδα θα
έρθει στο νησί ο διευθυντής
τεχνικών υπηρεσιών του
υπουργείου µε τους
συνεργάτες του, για να
δούµε ποιοι χώροι είναι
κατάλληλοι αν υπάρχουν.
Αυτό θα γίνει µόνο εφόσον
είναι αίτηµα διακοµµατικό,
αγκαλιαστεί και υιοθετηθεί
φυσικά από την τοπική
αυτοδιοίκηση, συµφωνήσουν
όλα τα κόµµατα και όχι µόνο
για τη δηµιουργία Κέντρου
Υγείας - Νοσοκοµείου αλλά
και για το χώρο κατασκευής,
την τοποθεσία που θα γίνει
αυτό. ∆εν πρόκειται να
αποφασίσουµε εµείς για την
τοποθεσία. Θα αποφασίσει η
τοπική κοινωνία και µάλιστα
θα ήθελα να αποφασίσει
οµόφωνα».

«Σε κάθε περίπτωση εµείς
έχουµε υποχρέωση σε αυτή
τη φάση να δυναµώσουµε το
υπάρχον Κέντρο Υγείας και
µε γιατρούς και µε
νοσηλευτικό προσωπικό και
µε οδηγούς και µε ενίσχυση
του ΕΚΑΒ και µε
αποσαφήνιση του νοµικού
πλαισίου που υπάρχει για το
αεροπλάνο που έχει

παραχωρηθεί από το δήµο,
ώστε να υπάρχει και νοµική
ασφάλεια και για τους
γιατρούς που µεταφέρουν
περιστατικά και να µπει αυτό
κάτω από την οµπρέλα του
ΕΚΑΒ. Όλα αυτά θα
συζητηθούν, ώστε να
υπάρξει επιτέλους µια νοµική
φόρµουλα τέτοια ώστε και οι
γιατροί να διασφαλίζονται και
πάνω από όλα και οι ασθενείς
οι οποίοι µεταφέρονται.
Τα άλλα θέµατα είναι
ήσσονος σηµασίας και έχουν
να κάνουν µε την
αντικατάσταση κάποιων
µηχανηµάτων στο Κ.Υ. όπως
είναι το ακτινολογικό, να
προχωρήσει η µελέτη και ο
εκσυγχρονισµός του
χειρουργείου και για αυτό θα
έρθει στο νησί η ∆ιεύθυνση
Τεχνικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου µας».

«Ο νέος οργανισµός δεν
προβλέπει νοσοκοµείο.
Προβλέπει νέες θέσεις µια
ενδυνάµωση. Ήδη έχει
περάσει από εµάς και έχει
πάει στο υπουργείο
Οικονοµικών. Βλέπω ότι είναι
αυξηµένες οι ανάγκες του
νησιού. Το διαπίστωσα και ο
ίδιος. Είχαν γίνει κάποιες
προτάσεις µια άτυπη
συζήτηση παλαιότερα. Τώρα
όµως το αίτηµα έρχεται και
από τον βουλευτή τον κ.
Βρούτση. Ζήτησα τα στοιχεία
των αεροδιακοµιδών. Τα
περιστατικά που έχουµε τόσο
το χειµώνα όσο και το
καλοκαίρι θα τα έχω µέσα
στην επόµενη εβδοµάδα για
να δούµε το ύψος των

περιστατικών. Κάποια
καλύπτονται και από ιδιώτες
γιατρούς στο νησί. Σε ένα
νησί µε 13.000 µόνιµους
κατοίκους, που το καλοκαίρι
ξεπερνούν τις 100.000, αν
συνυπολογίσει κανένας το
οικονοµικό κόστος των
πολλών αεροδιακοµιδών που
γίνονται για λόγους µάλιστα
πολλές φορές που δεν είναι
καθαρά ιατρικοί θα
µπορούσαν να καλυφθούν
από ένα µικρό νοσοκοµείο,
το οποίο θα µπορούσε να
έχει τον εξοπλισµό του και τη
διαγνωστική του επάρκεια.
Αν σε αυτό προσθέσουµε την
ανασφάλεια και των γιατρών
που νιώθουν σε ένα Κ.Υ.
περιορισµένων δυνατοτήτων,
τότε ένα µικρό νοσοκοµείο
θα µπορούσε να κρατήσει
περιστατικά και να µην
έχουµε άσκοπες διακοµιδές.
Για αυτό ζήτησα και τη
µελέτη σκοπιµότητας την
οποία ανέλαβε να κάνει ο
πρόεδρος της διοικούσας
επιτροπής και τη µελέτη
βιωσιµότητας. Το Κ.Υ. -
νοσοκοµείο, όπου κι αν γίνει

θα έχει και ένα ισχυρό
περιουσιακό στοιχείο το
οποίο θα είναι οι υπάρχουσες
εγκαταστάσεις.
«Ζήτησα, για να διευκολύνει
τα δυο µεγάλα αστικά κέντρα
του νησιού, την Παροικιά και
τη Νάουσα, να βρεθεί χώρος
κάπου ανάµεσα, ώστε να
εξυπηρετεί όλο τον αστικό
πληθυσµό. Ζητήσαµε να γίνει
µια ανταλλαγή του οικοπέδου
των 30 στρεµµάτων µε
µοναστηριακή περιουσία.
Αυτή την πρόταση κάναµε.
Να ζητηθεί να γίνει µια
ανταλλαγή ή µε πώληση του
υπάρχοντος οικοπέδου. Αυτά
θα τα συζητήσουµε και µε
την τοπική αυτοδιοίκηση που
ελπίζω να βοηθήσει, να δείξει
και µια καλή πρόθεση και η
τοπική εκκλησία. Θα έχουµε
τις απαραίτητες συναντήσεις.
Ναι µεν βιαζόµαστε, αλλά
εγώ προτείνω βλέποντας το
χάρτη της περιοχής, ότι ο πιο
ιδανικός χώρος είναι στην
περιοχή µεταξύ Παροικιάς -
Νάουσας. Για αυτό σας είπα
θα ήθελα οµόφωνη απόφαση
για την επιλογή της

τοποθεσίας.
Η ∆ιεύθυνση Τεχνικών
Υπηρεσιών, που θα έρθει στο
νησί, θα εξετάσει το ήδη
υπάρχον οικόπεδο των 30
στρεµµάτων, αν είναι
κατάλληλο. Θα έχω και την
άποψη της τεχνικής
υπηρεσίας και από εκεί και
πέρα θα ζητήσω και
συνάντηση µε τον νέο
Μητροπολίτη ο οποίος θα
έρθει σύντοµα στην Πάρο για
να δούµε και τη λεγόµενη
µοναστηριακή περιουσία, αν
µπορεί να γίνει κάτι.

Θα πρέπει να πάµε στο

πρόγραµµα δηµοσίων
επενδύσεων του 2010. 
Πιστεύω ότι και οι τρεις
βουλευτές θα αγκαλιάσουν
αυτή την προσπάθεια, θα
συναντηθώ µαζί τους» .
«Ναι υπάρχει βούληση για τη
δηµιουργία Κ.Υ. -
νοσοκοµείου. Το
χρονοδιάγραµµα είναι ότι αν
µπει στο πρόγραµµα
δηµοσίων επενδύσεων του
2009 ή του 2010, τότε δυο
χρόνια µετά µπορεί να έχει

ολοκληρωθεί. Τα έργα αυτά
µπαίνουν κατευθείαν στο
πρόγραµµα δηµοσίων
επενδύσεων και για τέτοιου
είδους έργα δεν υπάρχει
µεγάλη πίεση. Ο τρόπος
σκέψης στα νησιά είναι
διαφορετικός από αυτόν που
υπάρχει στην ηπειρωτική
Ελλάδα. Εκεί κάνουµε και
συγχωνεύσεις νοσοκοµείων».
«Στον υγειονοµικό χάρτη της
Ελλάδας, που είναι σε
εξέλιξη, υπάρχει ένα
ερωτηµατικό πάνω από την
Πάρο. Και το έβαλα σε
διαβούλευση. Για τη
δηµιουργία νοσοκοµείου στην
Πάρο. Υπάρχει από τις
κεντρικές υγειονοµικές
υπηρεσίες που βλέπουν την
υγειονοµική κατάσταση σε
όλα τα νησιά. Αναλύοντας
εµείς τα στοιχεία τα οποία
υπάρχουν στα νησιά
προχωρούµε σε κάποιες
προτάσεις. Ουσιαστικά αυτή
η πρόταση και αυτός ο
διάλογος θα άνοιγε από την
υγειονοµική περιφέρεια.
Και εκεί υπάρχει η πρόταση,
υπάρχει στο σχεδιασµό µας
η επέκταση του
Κέντρου Υγείας Πάρου
σε Κ. Υ. - Νοσοκοµείο
Πάρου. Και γι’ αυτό γίνονται
και οι υγειονοµικοί χάρτες.
Κάπου καταργούµε
νοσοκοµεία που δεν
χρειάζονται και κάπου
δηµιουργούµε».

ΠΑΡΟΣ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ τηλ.: 22840 24254, fax: 22840 24977

ΝΑΟΥΣΑ περιφερειακός Νάουσας - Μάρπησσας

τηλ.: 22840 28557, fax: 22840 24977

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ τηλ.: 22840 61196

ΣΚΕΦΤΕΣΤΕ ΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ…

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ… ΣΩΣΤΑ,

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ, ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΟ

ΤΡΟΠΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ

ΠΟΥ ΕΣΕΙΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Ενηµερωθείτε τώρα: 2284024142-2284024242

ΟΟ  ΓΓιιώώρργγοοςς  ΚΚωωννσσττααννττόόπποουυλλοοςς  γγιιαα  ττοο  ΚΚ..ΥΥ..  -  ΝΝοοσσοοκκοομμεείίοο
κκααιι  γγιιαα  ττοο  χχώώρροο  πποουυ  θθαα  δδηημμιιοουυρργγηηθθεείί::

Áðïöáóßóôå åóåßò ïìüöùíá...
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Κάθε χρόνο όταν, σε αρκε-
τά προχωρηµένη ηλικία,
βιώνω την εβδοµάδα των
Παθών και της λαµπροφό-
ρας Ανάστασης του
Χριστού, στην µοναδική
ατµόσφαιρα του αρχαίου
ναού της Κυρίας
Εκατονταπυλιανής, όπως
τόσο συγκινητικά την απο-
καλούσαν οι πρόγονοί µας,
η σκέψη µου γυρνά στις
πένθιµες ή τις χαρµόσυνες
εκκλησιαστικές τελετές
των ηµερών αυτών, όπως
τις ζούσα τότε στο νησί
µου, τα αµέριµνα και
ξέγνοιαστα παιδικά και
εφηβικά µου χρόνια, σε
µια δύσκολη, πολύ δύσκο-
λη εποχή, που υπήρχε,
όµως, ανθρωπιά και
µετρούσαν οι αξίες που
ωραΐζουν τον άνθρωπο και
δίνουν περιεχόµενο στη
ζωή του!

Ξαναζώ, λοιπόν, µέρα µε
τη µέρα, ώρα µε την ώρα,
τις πένθιµες µέρες της
Μεγάλης Εβδοµάδας και
την χαρµόσυνη γιορτή του
Πάσχα και την ψυχή µου
πληµµυρίζει µια γλυκειά νοσταλγία!
Μπροστά στα µάτια µου περνούν τόσα
αγαπηµένα πρόσωπα, οι γονείς µου, οι
συγγενείς µου, οι ιερείς της εποχής, οι
δάσκαλοί µου, οι φίλοι µου, ιδιαίτερα εκεί-
νοι που δεν υπάρχουν πιά, καθώς -πώς να
το κάνουµε- ο κύκλος στενεύει κάθε τόσο,
ακόµα πιό πολύ! Γι’ αυτό και γράφω τις
γραµµές αυτές µε τις πασχαλινές µου ανα-
µνήσεις, για τις νεώτερες γενιές των
Παριανών, για  να γνωρίσουν τα παριανά
έθιµα της εποχής εκείνης, µιά και σε λίγα
ή περισσότερα χρόνια, µετά την αποχώρη-
ση της γενιάς µου από τη ζωή, θα τα σκε-
πάσουν όλα, τα πέπλα της λήθης!

Τη νύχτα της Μεγάλης Πέµπτης και ολό-
κληρη την Μεγάλη Παρασκευή, δε λει-
τουργούσε η ενορία της Ζωοδόχου Πηγής.
Γινόταν «µονοκκλησία». Όλοι οι κάτοικοι
της Παροικιάς και της γύρω περιοχής, τρέ-
χαµε στην Παναγία, στον λαµπρό ναό της
Εκατονταπυλιανής. Οι ιερές τελετές των
ηµερών αυτών, κάτω από τους πανάρχαι-
ους θόλους του αρχαίου ναού µας, µε τα
θαυµάσια τροπάρια του Θείου Πάθους,
συγκλόνιζαν τις ψυχές των πιστών. ∆εξιά
έψαλε ο µπαρµπα - Κωσταντής ο Κόντες.
Ψηλός και επιβλητικός, µε ένα αδρό µου-
στάκι. ∆εν είχε µουσική παιδεία, διέθετε
όµως µια δυνατή και στέρεη φωνή και
απέδιδε τους ύµνους µε αληθινό πάθος.
Αριστερά, έψαλε ο Μιχαλάκης ∆ρακάκης,
ιεροπρεπής και καλός ιεροψάλτης. Χάθηκε
στον πόλεµο του 1940, στο  πλωτό νοσο-
κοµείο «Αττική».

Στο σηµείο αυτό πρέπει να αναφέρω ότι,

ο «κυρίαρχος» της Εκατονταπυλιανής
ήταν, για µας τα παιδιά, ο µπάρµπα -
Κωσταντής ο Θηβαίος, ο επωνοµαζόµενος
«Γάντζος». Φόβος και τρόµος για όλους
µας! Προσπαθούσε να επιβάλει την τάξη
στο Ιερό Βήµα, στην αυλή, ακόµα και
στον γυναικωνίτη, σ’ όλο το παιδοµάνι
που κατέκλυζε την Εκατονταπυλιανή, στα
ολονύχτια της Μεγάλης Πέµπτης και της
Μεγάλης Παρασκευής. ∆εν ξέρω αν υπάρ-
χει κανείς από µας τους παλιούς
Παριανούς, που να µην έχει γευτεί, σαν
παιδί, τις καρπαζιές και τις σφαλιάρες του
µπάρµπα - Κωσταντή! Ο Θεός να αναπά-
ψει την ψυχή του!

Οι εκκλησιαστικές τελετές της Μεγάλης
Πέµπτης και της Μεγάλης Παρασκευής,
γινόντουσαν στην Εκατονταπυλιανή, µε
τρόπο ιδιαίτερο, µοναδικό στις εκκλησίες
της Πατρίδας µας. Η περιφορά του Τιµίου
Σταυρού, µε τον Εσταυρωµένο Χριστό,
δεν γινόταν τότε τη νύχτα της Μεγάλης
Πέµπτης, µετά το πέµπτο Ευαγγέλιο, όπως
γίνεται τώρα και γινόταν πάντα σ’ όλους
τους ναούς της Ελλάδας, αλλά την άλλη
µέρα, την Μεγάλη Παρασκευή, στην ακο-
λουθία των Μεγάλων Ωρών, τη στιγµή
που ψάλλεται το δοξαστικό των τροπα-
ρίων της έκτης ώρας: «Σήµερον κρεµάται
επί ξύλου…». Γινόταν, όµως, µε µια κάπως
δραµατοποιηµένη µορφή. Μετά τις λαµπά-
δες και τα εξαπτέρυγα, ένας ιερέας, ο
νεώτερος στην ηλικία, κρατούσε τον
Σταυρό του Μαρτυρίου και ο δεύτερος, ο
πρεσβύτερος, το Σώµα του Χριστού.
Ακολουθούσε, όπως γίνεται και σήµερα, η
εικόνα της Παναγίας, καλυµµένη µε το

µαύρο της φόρεµα. Η ποµπή µετά την
περιφορά, κατέληγε στο κέντρο του ναού.
Εκεί τοποθετούσαν τον Τίµιο Σταυρό στη
µαρµάρινη βάση του και ο νεώτερος
ιερέας, ανέβαινε στη σκάλα που έφερναν
εκεί, και «κάρφωνε» το σώµα του
Χριστού, στο ξύλο του Σταυρού! Θυµάµαι,
σαν να είναι αυτή η ώρα, να προπορεύε-
ται µε τον Τίµιο Σταυρό, ο µακαριστός π.
Κωνσταντίνος Χερουβείµ, ο «πάτερ
Κωστάντιος» -όπως τον αποκαλούσαν-
νέος, µεγαλοπρεπής, σωστός «αρχοντόπα-
πας». Ακολουθούσε, ελαφρά κυρτωµένος
από τα χρόνια, ο παπα - Γιώργης, ο αεί-
µνηστος π. Γεώργιος Σκαραµαγκάς,
σεµνός και χαρισµατικός ιερέας, κρατώ-
ντας το Σώµα του Χριστού. Αργότερα,
όταν αποσύρθηκε ο παπα - Γιώργης, τον
Τίµιο Σταυρό, κρατούσε ο π. Ιάκωβος
Ευδαίµων, και το Σώµα του Χριστού, ο π.
Κωνστάντιος. Σας παρακαλώ να µε πιστέ-
ψετε: Ακόµα έχω ζωντανή στ’ αυτιά µου,
τη σπάνια, τη βροντερή, µα καλλιεργηµέ-
νη φωνή του π. Κωνσταντίνου Χερουβείµ,
που αντηχούσε κάτω από τους θόλους της
Εκατονταπυλιανής, στο «Σήµερον κεµάται
επί ξύλου», χωρίς τα σηµερινά µεγάφωνα
που δοκιµάζουν τ’ αυτιά µας µε τις άγριες
φωνές τους.

Ακολουθούσε ο εσπερινός του Μεγάλου
Σαββάτου, µε την Αποκαθήλωση, και η
περιφορά του ανθοστόλιστου επιταφίου,
µέσα στο ναό. Τα τροπάρια «Ότε εκ του
ξύλου σε νεκρόν…», έψαλε χορωδία από
τριάντα, σαράντα ή και περισσότερα παι-
διά, αγόρια και κορίτσια, που έπειτα από
εξαντλητικές πρόβες, απέδιδε µε τρόπο

εκπληκτικό αυτούς τους
υπέροχους ύµνους, πάντο-
τε υπό την διεύθυνση του
αείµνηστου δασκάλου
Νίκου Κρητικού.

Από το Πάσχα του 1945
και µετά, έφηβοι πιά, είχα-
µε ενταχθεί στις προσκοπι-
κές οµάδες που είχε ανα-
συστήσει, µετά την απε-
λευθέρωση, ο παλιός
αρχηγός των, µακαριστός
Νίκος Κρητικός, και παίρ-
ναµε ενεργό µέρος, στις
εκκλησιαστικές τελετές.
Και θυµάµαι, την υπερη-
φάνεια που νοιώθαµε
όταν, δύο από µας, στεκό-
ντουσαν αριστερά και
δεξιά του σταυρού και
άλλοι δύο, αριστερά και
δεξιά του επιταφίου, σε
άψογη προσοχή, µε τα
προσκοπικά κοντάρια «υπό
µάλης», σε ένδειξη πέν-
θους. Αποτελούσαµε την
τιµητική τους φρουρά! Ας
µην ξεχνάµε ότι, είχαµε
ακόµα πολύ νωπές τις
εικόνες του  πολέµου και
παίρναµε πολύ πιό σοβαρά
το ρόλο µας, από τους

προσκόπους της σηµερινής εποχής.
Αισθανόµαστε, περίπου, σαν στρατιώτες!

Τη νύχτα της Μεγάλης Παρασκευής, γινό-
ταν η ακολουθία του Επιταφίου Θρήνου,
και ο όρθρος του Μεγάλου Σαββάτου. Τα
εγκώµια: «Η ζωή εν τάφω», «Άξιον εστί»
και «Αι γενεαί αι πάσαι», έψαλε η ίδια παι-
δική χορωδία. Περασµένα πάντα µεσάνυ-
χτα γινόταν, η περιφορά του ενός και
µοναδικού επιταφίου, στους δρόµους της
κωµόπολης, ακολουθώντας την ίδια, όπως
και σήµερα, διαδροµή. Τον ωραία στολι-
σµένο επιτάφιο, από τα χέρια του µακαρί-
τη Γιώργου Γιατροπούλη, έφεραν στους
ώµους των, αποκλειστικά και µόνο,
Παριανοί ναύτες που υπηρετούσαν την
θητεία τους στο Πολεµικό Ναυτικό, που
φρόντιζαν να είναι µε άδεια αυτές τις
µέρες στο νησί, κυρίως για την τελετή
αυτή. Τον επιτάφιο πλαισίωναν οι πρόσκο-
ποι, µε τα κοντάρια τους «υπό µάλης»,
ενώ στην κεφαλή της ποµπής, ήταν οι
τυµπανιστές πρόσκοποι, που έπαιζαν στα
τύµπανά τους, τον «επικήδειο» ρυθµό.
Τυµπανιστές ήταν, ο Νίκος Κρίσπης, ο
Γιώργος Μπαρµπαρήγος, ο επωνοµαζόµε-
νος «Φαναράς» κι αυτός που γράφει τις
γραµµές αυτές.

Ακολουθούσε η λειτουργία του Μεγάλου
Σαββάτου, που τέλειωνε γύρω στις 4 το
πρωί. Όταν τέλειωνε η λειτουργία και
βγαίναµε στην αυλή, µας πληµµύριζε η
µεθυστική µυρωδιά από τις ανθισµένες
λεµονιές και νεραντζιές, που είχε την
εποχή εκείνη, η αυλή της
Εκατονταπυλιανής!

www.skopasvillage.gr
ΠΑΡΟΣ ΑΓ.ΑΡΣΕΝΙΟΣ παραδοσιακες
λιθόκτιστες κατοικιες , εκπληκτικη θεα
λιµανι, αντιπαρο, ηλιοβασιλεµα,
δεντροφυτεµενος κήπος 1000τ.µ.,
πετρινοι νεροχυτες BBQ, ξυλοφουρνος,
τζάκι, κεντρικη θερµανση, aircondition
(90-156τ.µ.) µεγάλες βεράντες, συνα-
γερµός 6977335656, 6945157128.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ: α) ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕ-
ΝΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΡΟΦΟΥ β) ΑΝΑΚΑΙΝΙ-
ΣΜΕΝΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
200 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΙ 150 Τ.Μ. ΣΤΕ-
ΓΑΣΜΕΝΗ ΑΥΛΗ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑ-
ΚΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΠΛΗΣΙΟΝ ∆ΕΗ-ΕΦΟ-
ΡΙΑΣ 35-45 Τ.Μ. ΤΗΛ. 6877335656.

Ευχαριστίες στο συµπατριώτη µας ιατρό και
διακεκριµένο επιστήµονα Μανώλη Περράκη

Πάρος 08 Απριλίου 2008
Θερµές ευχαριστίες στο συµπατριώτη µας ιατρό Μανώλη Περράκη
και τους συνεργάτες του για την ενηµερωτική οµιλία «Σύγχρονες
αντιλήψεις για τις παθήσεις του προστάτη». Ο Μανώλης
Περράκης και οι συνεργάτες του ανταποκρίθηκαν µε ενθουσιασµό
στην πρόσκληση των γυναικών της Ν.∆. για την παραπάνω εκδήλω-
ση που έγινε στο ξενοδοχείο Αγνάντι. Η αγάπη για την ιδιαίτερη
πατρίδα του είναι µεγάλη και η προσφορά του στον πάσχοντα
συµπατριώτη µας ανεκτίµητη.
Την εκδήλωση τίµησε µε την παρουσία του ο Υφυπουργός Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γεώργιος Κωνσταντόπουλος.
Ευχαριστούµε επίσης τον Γρηγόρη Λεοντή για την παραχώρηση
του εντυπωσιακού συνεδριακού κέντρου στο ξενοδοχείο Αγνάντι.

Ο Πρόεδρος της ∆ΗΜ. Τ.Ο. Ν.∆. Πάρου- Αντιπάρου Χαρ.
Μαλινδρέτος
Για τον τοµέα Γυναικών Θεοδοσία Μανωλάκη Κονταράτου
Για τον τοµέα Εθελοντισµού ∆έσποινα Πώλου

««ΈΈκκφφρραασσηη  ΕΕυυχχααρριισσττηηρρίίωωνν»»
Η Σχολική Επιτροπή ∆ηµοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου
της Κοινότητας Αντιπάρου και ο Σύλλογος ∆ιδασκόντων του
∆ηµοτικού Σχολείου Αντιπάρου  εκφράζουν τις θερµές τους
ευχαριστίες προς το Σύλλογο Γυναικών Αντιπάρου που για
µια ακόµη φορά αποδεικνύει το έµπρακτο ενδιαφέρον του για
την παρεχόµενη  εκπαίδευση στην Αντίπαρο.
Προσέφερε προς το ∆ηµοτικό Σχολείο ένα αρµόνιο
YAMAHA DGX 520 που  θα χρησιµοποιηθεί για τις ανάγκες
του µαθήµατος της Μουσικής και των Μουσικών εκδηλώσε-
ων. Επίσης ευχαριστούµε τη µεταφορική εταιρεία Αντιπάρου
του κ. Τριαντάφυλλου ∆ιονύση, για τη κατ’ επανάληψη δωρε-
άν µεταφορά εποπτικών υλικών που προορίζονται προς τα
σχολεία.

Με εκτίµηση
Ο Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής

Ραγκούσης Απόστολος
Ο ∆ιευθυντής του Σχολείου

Κανετούνης Ηλίας

Ç åâäïìÜäá
ôùí Ðáèþí
Την  ππροππολεμική  επποχή  και  τα  ππρώτα
μεταππολεμικά  χρόνια  στην  Παροικιά  τηςς  Πάρου

Του Παναγιώτη
Πατέλλη

Απόσπασµα από
το υπό έκδοση
βιβλίο του,
«Αναµνήσεις
ενός Παριανού»

Στη φωτογραφία
αριστερά η
Εκατονταπυλιανή
τη δεκαετία του ‘30
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Έφυγε ξαφνικά το Σάββατο 5 Απριλίου και
κηδεύτηκε την εποµένη Κυριακή 6 Απριλίου
από τον Ι.Ν. της Εκατονταπυλιανής, ο γιατρός
Ευθύµιος Κεµπάµπης σε ηλικία 79 ετών.
Ο εκλιπών εγκαταστάθηκε στην Πάρο στα τέλη
της δεκαετίας του ΄50 και διηύθυνε ως µοναδι-
κός τότε γιατρός του δηµοσίου, µε ειδικότητα
χειρουργού, τον τότε Υγειονοµικό Σταθµό της
Πάρου.
Άσκησε επί δεκαετίες ολόκληρες την ιατρική
στο νησί µε τόλµη, αν σκεφθεί κανείς τις χει-
ρουργικές επεµβάσεις που έκανε και µε ευσυ-
νειδησία τιµώντας τον ιατρικό του όρκο. Ο λαός
της Πάρου τον αγκάλιασε για την προσφορά του
αυτή, αλλά και για την τιµιότητα, την ειλικρί-
νεια του και την ευθύτητά του. Το 1978 τον
ανέδειξε πρόεδρο της τότε κοινότητας Πάρου
και επί της δικής του προεδρίας κατασκευάστη-
κε και εγκαινιάστηκε το αεροδρόµιο της Πάρου.
∆ιετέλεσε πρόεδρος του ΚΑΠΗ του ∆ήµου µας
βοηθώντας σηµαντικά στην οργάνωση και τη
λειτουργία ενός νέου και πρωτόγνωρου θεσµού
για την Πάρο.
Ο Ευθύµιος Κεµπάµπης υπήρξε αγνός ιδεολό-
γος και έδωσε µάχες για τις ιδέες του µε ήθος
και µε σεβασµό στην αντίθετη άποψη.

Πάνδηµη η κηδεία του
Από όλη την Πάρο και την Αντίπαρο πλήθος
κόσµου κατέκλυσε τον Ι. Ναό της
Εκατονταπυλιανής για να συνοδεύσει στην
τελευταία του κατοικία τον Ευθύµιο Κεµπάµπη.
Παρών στην εξόδιο ακολουθία και ο υφυπουρ-
γός Υγείας Γιώργος Κωνσταντόπουλος καθώς και
ο βουλευτής της Ν.∆. Γιάννης Βρούτσης.
Μίλησαν και εκθείασαν την προσωπικότητα και
το έργο του εκλιπόντος ο Ηγούµενος της Ι. Μ.
Λογγοβάρδας Χρυσόστοµος, ο Βουλευτής
Γιάννης Βρούτσης, ο ∆ήµαρχος Πάρου Χρήστος
Βλαχογιάννης, η κοινοτάρχης της Αντιπάρου
Βαρβάρα Φαρούπου - Μανέτα, ο επικεφαλής
της µειοψηφίας του ∆ήµου Λουΐζος Κοντός, η
µαία και στενή συνεργάτης του Ευθύµιου
Κεµπάµπη, την εποχή του Υγειονοµικού σταθ-
µού, Αικατερίνη Λεοντή και ο πρόεδρος της
∆.Τ.Ε. της Νέας ∆ηµοκρατίας Χαράλαµπος
Μαλινδρέτος.

Ç ÐÜñïò áðï÷áéñÝôçóå ôï «ãéáôñü ôçò»
Έφφυγε  σε  ηλικία  79  ετών  ο  Ευθύμιοςς  ΚΚεμππάμππηςς

Πάρος, 8 Aπριλίου 2008 
Πολιτιστικός Σύλλογος
Πάρου «Αρχίλοχος»
Προς: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΕΜΠΑΜΠΗ
Παροικία Πάρου
Η είδηση του θανάτου του
αγαπητού µας γιατρού
προκάλεσε στην Πάρο και
στο σύλλογο µας ένα βαθύ
συναίσθηµα απώλειας.
Υπήρξε σκαπανέας της
υγείας αλλά και ενεργός
πολίτης και απολάµβανε
την ευρεία αποδοχή και
εκτίµηση των Παριανών. Ο
σύλλογος µας εκφράζει
στην οικογένειά σας τα
θερµά του συλλυπητήρια.
Αντί στεφάνου θα δοθεί
χρηµατικό ποσό  εκ
µέρους του συλλόγου µας
στο κέντρο Α.Μ.Ε.Α.Ι. εις
µνήµη του εκλιπόντος.
Γαίαν έχει ελαφράν
Το ∆. Σ. του Πολιτιστικού
Συλλόγου  «ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ»

ΨΨήήφφιισσμμαα
∆∆ιιοοιικκηηττιικκοούύ  ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ  ΝΝ..ΠΠ..  ΚΚ..ΑΑ..ΠΠ..ΗΗ..  ∆∆..  ΠΠάάρροουυ
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Κ.Α.Π.Η. ∆ήµου Πάρου συνήλθε σήµερα 6 Απριλίου
2008 και ώρα 10 π.µ. σε έκτακτη συνεδρίαση προκειµένου να συζητήσει και να
λάβει απόφαση σχετικά µε το θάνατο του αείµνηστου Ευθύµιου Κεµπάµπη, ο
οποίος διετέλεσε τακτικό µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Κ.Α.Π.Η. ∆ήµου
Πάρου από της λειτουργίας του τον Ιούλιο του 2000 µέχρι τις 12/10/2001, οπότε
και ορίστηκε Πρόεδρός του µέχρι 31/12/2002
και αποφάσισε οµόφωνα τα παρακάτω:
1. Εξαίρει την προσωπικότητα του Ευθύµιου Κεµπάµπη και αναγνωρίζει την προ-
σφορά του ως ιατρού στον Παριανό λαό και ως µέλους και Προέδρου του ∆.Σ. στο
Κ.Α.Π.Η. ∆ήµου Πάρου
2. Εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένειά του εκλιπόντος
3. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο να παρακολουθήσει σύσσωµο την εξόδιο ακολουθία
4. Να αναρτηθεί φωτογραφία του αείµνηστου Ευθύµιου Κεµπάµπη στην αίθουσα
του Κ.Α.Π.Η. ∆ήµου Πάρου και των παραρτηµάτων του, µε την ένδειξη «επίτιµος
Πρόεδρος» όπως είχε ανακηρυχθεί µε την 11/2003 απόφαση του ∆.Σ.
5. Αντί στεφάνου να συγκεντρωθούν χρήµατα από τα µέλη του Κ.Α.Π.Η. και να
κατατεθούν υπέρ του Γηροκοµείου Πάρου.
6. Προτείνει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Πάρου την ονοµασία κεντρικής
δηµοτικής οδού της Παροικιάς µε το όνοµα του εκλιπόντος.
Το παρόν να αναρτηθεί στην είσοδο του Κ.Α.Π.Η. ∆ήµου Πάρου και στις εισόδους
των παραρτηµάτων Μάρπησσας-Αρχιλόχου και Αγκαιριάς και να δηµοσιευτεί στον
Τοπικό Τύπο.

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικ. Συµβουλίου
Σάββας Καλακώνας

Ο Χαράλαµπος Μαλινδρέτος για τον Ευθύµιο Κεµπάµπη
“∆εν ζει πια ανάµεσα µας ο ιατρός Ευθύµιος Κεµπάµπης. Μάζεψε βιαστικά τα ακουστικά του και κίνησε για τη γειτονιά των αγγέλων…
Ήρθε στην Πάρο τη δεκαετία του 50. Υπηρέτησε τους Παριανούς και τις Παριανές σε δύσκολες εποχές, µένοντας πιστός στον όρκο του Ιπποκράτη. Θα τον θυµόµα-
στε πάντα για την καλοσύνη του, το χιούµορ του, την αγάπη του για το νησί µας. Η προσφορά του, εκτός από τη θέση του ιατρού, υπήρξε σηµαντική και στα κοινά,
αφού χρηµάτισε Πρόεδρος της τότε Κοινότητας Πάρου και µέλος πολλών εθελοντικών συλλόγων µέχρι σήµερα. Στους οικείους του, τη σύζυγο του και τα τρία παιδία
του, είθε η αγάπη µας να αποτελέσει λόγο που θα µετριάσει τον πόνο τους για το χαµό του αγαπηµένου τους.
Ευθύµιε το χώµα της Παριανής γης που αγάπησες σαν την πατρίδα σου ας είναι ελαφρό. 
Η Πάρος ευγνωµονούσα ευχαριστεί τον γενναίο αυτής, περί την Ιατρική, πρόµαχο.  Πεφιληµένε Ευθύµιε καλό σου ταξίδι”.

Μια ιστορική στιγµή
για την Πάρο του
1982. Ο αείµνηστος
Ευθύµιος
Κεµπάµπης, πρόε-
δρος της Κοινότητας
Πάρου µαζί µε το
µεγάλο δωρητή
Νικόλα Παντελαίο,
τον τότε υπουργό
Συγκοινωνιών Νίκο
Ακριτίδη και τη
νοµάρχη Κυκλάδων
Ελισάβετ Παπαζώη
κόβουν την ταινία
και εγκαινιάζουν το
αεροδρόµιο της
Πάρου.

Η ∆ηµοτική Αρχή,
που ίδρυσε το
ΚΑΠΗ της Πάρου,
µε εισήγηση του
τότε δηµάρχου,
διόρισε το 2001
πρόεδρό του τον
Ευθύµιο
Κεµπάµπη. Ήταν
µια επιλογή που
τιµούσε τον διακε-
κριµένο πολίτη του
τόπου µας και ταυ-
τόχρονα έθετε υπό
την ιατρική του
φροντίδα την τρίτη
ηλικία του νησιού
µας.



Π α ρ ι α ν ό ς  Τ ύ π ο ςΠ α ρ ι α ν ό ς  Τ ύ π ο ς10 Πέμπτη  17  Απριλίου  2008

Στον “Παριανό Τύπο”
µπορείτε να στέλνετε
µε fax: 2284025161 ή µε
e-mail:
arparos@par.forthnet.gr
για δηµοσίευση
ανακοινώσεις,
ευχαριστήρια, µικρές
αγγελίες, αναγγελίες
γάµων, επιστολές κ.λπ.

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

Τηλ.: 2284023738, 6932905529,
∆ηµήτρης.
Πωλείται στις Σωτήρες αγροτεµάχιο
τεσσάρων (4) στρεµµάτων, άρτιο και
οικοδοµήσιµο. Ευκαιρία!
Τηλ.: 22840-22285, 6932953666.
Πωλείται πλήρης εξοπλισµός σουβλατζί-
δικου σε τιµή ευκαιρίας. Τηλ.:
2284023825, 6938999240.
Πωλείται τζιπ Τσερόκι µοντέλο 9/2005,
εξατάχυτο, δερµάτινο σαλόνι, aircondi-
tion, καινούργια λάστιχα, βιβλίο σέρβις.
Πληροφορίες στο τηλ.: 6944226812.
Ζητείται υπάλληλος για τουριστικό γρα-

φείο στη Παροικιά της Πάρου.
Απαραίτητη γνώση ξένης γλώσσας,
χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή και
κάτοχος διπλώµατος αυτοκινήτου.
Πληροφορίες 22840 22302, κιν:
6944449902, Κοντού Μαριέττα.
Ζητείται βοηθός λογιστή µε 5ετή
τουλάχιστον εµπειρία σε λογιστικό
γραφείο για εργασία στην Πάρο. Τηλ.
6972020905.
Το ξενοδοχείο LEFKES VILLAGE ζητά
για την καλοκαιρινή σαιζόν: 1. Σερβιτόρα
- µπαργούµαν,
2. Βοηθοί κουζίνας - λάτζας. Τηλ.:
6932753415, Fax βιογραφικών: 210-
6755019.

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

Αγγελίες

ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηη  -  ΗΗρράάκκλλεειιοο  μμέέσσωω  ΚΚυυκκλλάάδδωωνν
Το F/B DALIANA και F/B MILENA ξεκινούν από τη Μεγάλη
Παρασκευή 25 Απριλίου τα δροµολόγιά τους. Αναλυτικά:
ΑΠΟ  ΠΑΡΟ  ΓΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: MILENA, ΤΕΤΑΡΤΗ 14:40 ΓΙΑ
ΝΑΞΟ-ΙΟ-ΘΗΡΑ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΑΦΙΞΗ 01:10), DALIANA,
ΣΑΒΒΑΤΟ 17:40 ΓΙΑ  ΝΑΞΟ-ΙΟ-ΘΗΡΑ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΑΦΙΞΗ
04:10)
AΠΟ ΠΑΡΟ ΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: MILENA, ΠΕΜΠΤΗ 18:00
ΓΙΑ ΣΥΡΟ-ΣΚΟΠΕΛΟ-ΣΚΙΑΘΟ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ (ΑΦΙΞΗ 14:10).
DALIANA KYRIAKH 19:00 ΓΙΑ ΣΥΡΟ-ΣΚΟΠΕΛΟ-ΣΚΙΑΘΟ-
ΘΕΣ/NIΚΗ (ΑΦΙΞΗ 15:10).

Η δηµοτική µας παράταξη χαιρετίζει τα αποτε-
λέσµατα της επίσκεψης του Υφυπουργού
Υγείας κ. Γ. Κωσταντόπουλου και του βουλευ-
τή Κυκλάδων κ. Ι. Βρούτση. Με ιδιαίτερη ικα-
νοποίηση λάβαµε τις διαβεβαιώσεις για τα
πολύ σηµαντικά ζητήµατα Υγείας στην Πάρο.
Η αναβάθµιση του Κ. Υγείας σε Κ.Υ -
Νοσοκοµείο, µια προεκλογική µας θέση, έγινε
θέση και της πολιτείας και δικαιώνει όλους
όσους πίστεψαν σ’ αυτό.
Σήµερα όλοι µαζί χωρίς µικροπολιτικές σκοπι-
µότητες και ανόητες αντιπαλότητες πρέπει να

δράσουµε για το καλό του νησιού µας. Η ανέ-
γερση του Κ.Υ. - Νοσοκοµείου σε χώρο που
θα βρεθεί ή ακόµα και η επέκταση του ήδη
υπάρχοντος, καθώς και η στελέχωση του µε
επαρκές προσωπικό και εξοπλισµό θα δροµο-
λογηθούν αφού εκφράστηκε ήδη η πολιτική
βούληση της πολιτικής ηγεσίας. Φτάνει να
οµονοήσουµε και να δράσουµε σε τοπικό επί-
πεδο ώστε να εξασφαλίσουµε αυτά που δικαι-
ούµαστε για τον τόπο µας και τα παιδιά µας.
Ακόµα η αποσαφήνιση του νοµικού πλαισίου
για το Υγειονοµικό αεροπλάνο, ώστε να κατο-

χυρωθεί η νοµική ασφάλεια για τους συνοδούς
γιατρούς αφ’ ενός και αφ’ ετέρου να τεθεί
κάτω από την οµπρέλα του ΕΚΑΒ, θα προσφέ-
ρει τις υπηρεσίες για τις οποίες αγοράστηκε.
ΝΑ ΣΩΖΕΙ ΖΩΕΣ όποτε χρειαστεί.
Πολιτική αντιπαράθεση κάναµε και θα κάνουµε
µε γνώµονα το όφελος του συνανθρώπου µας
και της κοινωνίας µας και όχι της όποιας παρά-
ταξης ή κόµµατος.

ΠΑΡΟΣ 7/4/2008
ΕΝΙΑΙΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ

ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΑΡΟΥ

Η Κοινότητα Αντιπάρου µε ∆ελτίο
Τύπου που εξέδωσε αναφέρεται
στην επίσκεψη του Υφυπουργού
Υγείας κ. Κωνσταντόπουλου και του
Βουλευτή Κυκλάδων κ. Βρούτση
στην Αντίπαρο. Αναλυτικά στο
∆ελτίο Τύπου µεταξύ άλλων αναφέ-
ρονται και τα εξής:
«Τον κ. Κωνσταντόπουλο υποδέ-
χθηκαν η Πρόεδρος και οι
Σύµβουλοι της Κοινότητας και τον
οδήγησαν στο ιατρείο Αντιπάρου
όπου συζήτησαν παρουσία της
Ιατρού Άννας Γεωργίου τα προβλή-
µατα και τις ανάγκες που υπάρχουν
στην παροχή πρωτοβάθµιας φροντί-
δας Υγείας στο νησί και συµφώνη-
σαν για τα ακόλουθα:
Πρωταρχικό ζήτηµα αποτελεί η επέ-
κταση του ιατρείου µε την
Οικονοµική ενίσχυση των 90.000
ευρώ τα οποία είχαν εξαγγελθεί από
τον πρώην πρόεδρο της ∆ΥΠΕ κ.
Ευθυβουλίδη και µε παρέµβαση του
υπουργού Υγείας κ. Αβραµόπουλου
το καλοκαίρι του 2007 που επισκέ-
φτηκε την Αντίπαρο. Για το σκοπό
αυτό η Κοινότητα Αντιπάρου ξεκίνη-
σε την ανάθεση της µελέτης για την
κατασκευή νέου Κοινοτικού
Καταστήµατος µε χρηµατοδότηση
του «ΘΗΣΕΑ» προκειµένου να
παραχωρήσει όλο το κοινοτικό κτί-
ριο για την επέκταση του ιατρείου.
Συζήτησαν ακόµα τη στελέχωση

του ιατρείου µε µία ακόµα νοσηλεύ-
τρια και µε οδηγό ασθενοφόρου. Η
δηµιουργία νέας θέσης και η πρό-
σληψη ακόµα ενός παιδιάτρου για
το πολυδύναµο ιατρείο της
Νάουσας θα εξυπηρετεί και τις ανά-
γκες του νησιού της Αντιπάρου.
Στα πλαίσια της τηλεϊατρικής σύν-
δεσης µε το νοσοκοµείο Σύρου είναι
απαραίτητος ο τεχνολογικός εξοπλι-
σµός του ιατρείου µε νέους σύγχρο-
νους ηλεκτρονικούς υπολογιστές,

ενώ του ήδη υπάρχοντος ιατρικού
εξοπλισµού είναι απαραίτητη ακόµα
µία τέντα οξυγόνου για παιδιά και
ένα µικρό µηχάνηµα υπερήχων
[Doppler].
Ακολούθησε συνάντηση του κ.
Κωνσταντόπουλου στο καφενείο
της κεντρικής πλατείας του νησιού
µε τους κατοίκους και στη συνέχεια
ο υφυπουργός Υγείας περπάτησε
στα γραφικά πλακόστρωτα δροµά-
κια της Αντιπάρου».

Ï õöõðïõñãüò Õãåßáò
êáé óôçí Áíôßðáñï…

ΠΠααννααγγιιώώττηηςς  ΡΡήήγγααςς::  
Το «µπαλάκι»
στην Περιφέρεια 
Σε ανακοίνωση που εξέδωσε στις 14
Απριλίου 2008 ο βουλευτής ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Κυκλάδων Παβαγιώτης Ρήγας µε
τίτλο: “Το «µπαλάκι» στην
Περιφέρεια ρίχνει ο Υφυπουργός
Οικονοµίας & Οικονοµικών για
τη µαταίωση των αθλητικών
έργων του προγράµµατος
«Ελλάδα 2004»”, αναφέρει τα
εξής:
“Αρκετές επιστολές διαµαρτυρίας
∆ήµων και Κοινοτήτων του Νοµού
µας και αθλητικών φορέων των
νησιών µας αναφέρονται στο γεγο-
νός της µαταίωσης µεγάλου αριθµού
έργων αθλητικής υποδοµής που
είχαν συµπεριληφθεί στο πρόγραµµα
«Ελλάδα 2004». Παρά τις υποσχέσεις
κυβερνητικών παραγόντων για τη
συνέχιση του εν λόγω προγράµµα-
τος, οι στρόφιγγες της χρηµατοδότη-
σης έχουν κλείσει.
Σε σχετικό ερώτηµα που απηύθυνα
στον υπουργό Οικονοµίας &
Οικονοµικών, πήρα απάντηση που
αφήνει κυριολεκτικά εκτεθειµένη την
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
Συγκεκριµένα ο αρµόδιος
Υφυπουργός  Οικονοµίας &
Οικονοµικών κ. Γιάννης
Παπαθανασίου µε ενηµερώνει ότι
«προκειµένου να εκδοθεί η σχετική
απόφαση (ΣΑΕΠ 167 - «Ελλάδα
2004») χρηµατοδότησης των έργων
απαιτείται πρόταση του αρµόδιου
φορέα που είναι η Περιφέρεια Νοτίου
Αιγαίου.
Μέχρι σήµερα η Περιφέρεια Νοτίου
Αιγαίου δεν έχει υποβάλει παρόµοια
πρόταση» µας ενηµερώνει ο αρµό-
διος υφυπουργός.
Με ενδιαφέρον αναµένουν οι ∆ήµοι
και οι Κοινότητες του Νοµού µας  και
κυρίως οι νέοι των νησιών µας να
ακούσουν την δικαιολογία του
Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας
για αυτήν την παράλειψη.
Γεγονός είναι ότι είτε εξαιτίας της
παράλειψης της Περιφέρειας -αν ο κ.
Υφυπουργός µας ενηµέρωσε σωστά-,
είτε εξαιτίας της έλλειψης χρηµάτων
-αν η παράλειψη χρησιµοποιείται ως
άλλοθι-, τα νησιά µας στερούνται
σοβαρές αθλητικές υποδοµές που θα
βοηθούσαν στην ανάπτυξη και στην
πρόοδο του αθλητισµού στις
Κυκλάδες.
Περισσότερο από µια απάντηση,
περιµένουµε την ευαισθητοποίηση
της Κυβέρνησης στα προβλήµατα και
στις ανάγκες των νησιών µας και την
υλοποίηση των αθλητικών έργων
που είχαν ενταχθεί στο πρόγραµµα
«Ελλάδα 2004»”.

�� Η Οµοσπονδία
Παριανών Συλλόγων
εύχεται σε όλους τους
Παριανούς στην Πάρο και
την Αθήνα καθώς και στους
φίλους της Πάρου Καλό
Πάσχα µε υγεία και ευτυχία.

�� Η .∆.Ε. του  Κέντρου
Υγείας ευχαριστεί:
- Το δήµαρχο Πάρου
Χρήστο Βλαχογιάννη για
τον εξωτερικό επιχρωµατι-
σµό του κτιρίου του
Κέντρου Υγείας,
- το ∆ηµήτρη Πετρόπουλο
για την δωρεάν µεταφορά
των ασθενοφόρων του Κ.Υ.
προς επισκευή και 
-το ξενοδοχείο NARGES για
την προσφορά ιµατισµού
στο Κέντρο Υγείας.

�� Το ∆.Σ. του Συλλόγου
Κρητικών Πάρου
Αντιπάρου «Ο ΨΗΛΟΡΕΙ-
ΤΗΣ» ανακοινώνει τον ετή-
σιο χορό του, αφιερωµένο
στη Μάχη της Κρήτης, που
θα γίνει στο κέντρο
«ΜΙΝΩΑ» το Σάββατο 10
Μαΐου και ώρα 21:00.
Την εκδήλωση θα προλογί-
σει ο Γιώργος Βιτώρος και
θα µας διασκεδάσει το
συγκρότηµα του Νίκου
Ζωιδάκη µε τη συνοδεία
Κρητικού Χορευτικού
Συγκροτήµατος.
Οι Κρητικοί της Πάρου και
της Αντιπάρου θα
θεωρήσουν ιδιαίτερη τιµή
την παρουσία  των
Παριανών στην εκδήλωσή
τους.

ΣΗΜΕΡΑ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΑΥΡΙΟ Κ.Υ.-ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΆΆσσττρραα  έέμμππννεευυσσηηςς
ΜΑΣ ΑΦΗΣΕ ο Μάκης ∆ρακάτος, αλλά µας σφράγισε
µε το αιώνιο χαµόγελό του, την καλή του διάθεση
και τη συµµετοχική του δράση. Μας έφερνε έναν
άλλο αέρα ερχόµενος από άλλους ζέφυρους πολιτι-
σµού και γύρευε µε την καθηµερινή πράξη να ανα-
τρέψει υπέρ της ελπίδας τα πολιτικά πράγµατα. Τα
δικά µας και τα γενικότερα. Αν κάποτε κοιτούµε
τον ουρανό περπατώντας στη γη, είναι για να λαµβά-
νουµε µυστικά µηνύµατα απ’ τα χαµόγελα εκείνων
που µας άφησαν κι έγιναν άστρα έµπνευσης. O
φίλος µας έγινε ελπιδοδρόµος αστέρας.            Χ. Γ.
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Χίλια σκάφη και αθλητές από 32
χώρες πήραν µέρος στο 26ο διε-
θνές meeting Optimist από 20
έως 23 Μαρτίου στην Λίµνη της
βόρειας Ιταλίας Garda στην πόλη
Riva.
Στην κατηγορία των 11χρονων οι
αθλητές του Ναυτικού Οµίλου
Πάρου κατέκτησαν τις θέσεις:
49η ο Σκιαδάς Νικόλαος, 64η ο
Πατέλης Νικόλαος, 74η ο
Μαθιέλλης Φίλιππος και 84η ο
Βρότσος Παναγιώτης ανάµεσα σε
165 αθλητές.
Λόγω του µεγάλου αριθµού των
συµµετοχών στην κατηγορία των

15χρονων, οι αθλητές χωρίστηκαν
σε πέντε οµάδες, ανάλογα µε την
κατάταξη τους την πρώτη ηµέρα
των αγώνων.
Η Πολυξένη Σαρρή κατέκτησε την
110η θέση και η Βαλεντίνη
Σκούρτη την 168η στην γενική
της πρώτης οµάδας και ο
Θεόδωρος Τσουκάρης την 157η
θέση στην γενική της τέταρτης
οµάδας. Οι συνολικές συµµετο-
χές στην κατηγορία αυτή ήταν
829.
Οι αθλητές µας αντιµετώπισαν
για πρώτη φορά τόσο µεγάλο
αριθµό συµµετοχών, γεγονός που
καθιστά δύσκολες τις εκκινήσεις,

ενώ οι εξαιρετικά χαµηλές θερµο-
κρασίες που επικρατούσαν τους
δυσκόλεψαν κι αυτές µε την
σειρά τους. Την αποστολή συνό-
δευσαν εκτός από τον Πρόεδρο
και τον Γραµµατέα του ∆.Σ. του
Ν.Ο.Π. και ο προπονητής κ.
Σωτηρίου Βασίλης.
Ο Ν.Ο. Πάρου ευχαριστεί τους
γονείς όλων των αθλητών για την
ηθική και υλική τους συµπαρά-
σταση: κ. Γ. Σκούρτη, κ. Κ.
Τσουκάρη, κ. Μ. Μπούµπα και
αυτούς που ακολούθησαν την
αποστολή: κ. Μαύρη Ακριβή, κ.
Φραγκούλη Αλεξάνδρα, κ.
Σπανού Μαργαρίτα και κ. Βρότσο
Ανδρέα.

Επέστρεψαν µε εµπειρίες από την Ιταλία
επτά αθλητές και αθλήτριες του Ναυτικού Οµίλου Πάρου

Σε σώµα
το Τοπικό
Συµβούλιο
Νέων
Σε σώµα συγκροτήθη-
κε το Τοπικό
Συµβούλιο Νέων σε
συνεδρίαση που πραγ-
µατοποίησαν τα νεοε-
κλεγέντα µέλη στις 8
Απριλίου. Η σύνθεση
έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Κοντός
Ραφαήλ - Λυκούργος,
Αντιπρόεδρος:
Φραγκούλης
Παναγιώτης,
Γραµµατέας
Τζανακόπουλος
Γεώργιος, Ταµίας:
Ραγκούσης Ιωάννης,
Μέλος: Φλώκου
Παντελία.

Παζάρι στη
∆ηµοτική
Βιβλιοθήκη
Η δηµοτική βιβλιοθή-
κη Πάρου γιορτάζει
την παγκόσµια ηµέρα
βιβλίου και διοργανώ-
νει παζάρι βιβλίων από
την Κυριακή 11 Μαΐου
έως την Παρασκευή 13
Ιουνίου.
Ώρες λειτουργίας της
βιβλιοθήκης:
∆ευτέρα - Τρίτη -
Πέµπτη: 10:00 -
15:00 
Τετάρτη - Παρασκευή:
10:00 - 13:00 &
17:30 - 20:30
Ελάτε να διαλέξετε
βιβλία και περιοδικά
της αρεσκείας σας.
∆ωρεάν!!!
Πανηγυρική έναρξη
Κυριακή 11 Μαΐου
από τις 19:00 έως τις
21:00.

Ωράριο  καταστημάτων
Από τον ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΑΡΟΥ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
ανακοινώθηκε το Πασχαλινό ωράριο λειτουργίας
καταστηµάτων:

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡΟΜ. ΩΡΑΡΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΕΜΠΤΗ 17/04/2008 08:00-21:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/04/2008 08:00-21:00
ΣΑΒΒΑΤΟ 19/04/2008 08:00-21:00
ΚΥΡΙΑΚΗ 20/04/2008 10:00-14:00
Μ. ∆ΕΥΤΕΡΑ 21/04/2008 08:00-22:00
Μ. ΤΡΙΤΗ 22/04/2008 08:00-21:00
Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ 23/04/2008 08:00-21:00
Μ. ΠΕΜΠΤΗ 24/04/2008 08:00-21:00
Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/04/2008 10:00-22:00
Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ 26/04/2008 08:00-21:00
ΚΥΡΙΑΚΗ 27/04/2008 ΚΛΕΙΣΤΑ
∆ΕΥΤΕΡΑ 28/04/2008 10:00-14:00

EΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡΟΜ. ΩΡΑΡΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΕΜΠΤΗ 17/04/2008 09:00-14:30, 17:30-21:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/04/2008 09:00-14:30, 17:30-21:00
ΣΑΒΒΑΤΟ 19/04/2008 09:00-14:30, 17:30-21:00
ΚΥΡΙΑΚΗ 20/04/2008 KΛΕΙΣΤΑ
Μ. ∆ΕΥΤΕΡΑ 21/04/2008 09:00-14:30, 17:30-21:00
Μ. ΤΡΙΤΗ 22/04/2008 09:00-14:30, 17:30-21:00
Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ 23/04/2008 09:00-14:30, 17:30-21:00
Μ. ΠΕΜΠΤΗ 24/04/2008 09:00-14:30, 17:30-21:00
Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/04/2008 11:00-15:30, 17:30-21:00
Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ 26/04/2008 09:00-14:30, 17:30-21:00
ΚΥΡΙΑΚΗ 27/04/2008 ΚΛΕΙΣΤΑ
∆ΕΥΤΕΡΑ 28/04/2008 ΚΛΕΙΣΤΑ

Τονίζεται ότι τα καταστήµατα Τροφίµων και τα παρακάτω
εξαιρούµενα λόγω ιδιαιτερότητος τουριστικής περιοχής,
(Βενζινάδικα, Συνεργεία, Ανθοπωλεία, Κάβες, Φωτογραφικά,
Φούρνοι, Ζαχαροπλαστεία, Βιντεοκλάµπ) θα ανοίξουν τα
πρωινά της Κυριακής 20/04/2008 και της ∆ευτέρας
28/04/2008. Από την Τρίτη 29 Απριλίου 2008 επανέρχεται το
θερινό ωράριο. Καλό Πάσχα

Άγνωστοι διέρρηξαν το κτίριο της
Ενώσεως Αγροτικών
Συνεταιρισµών Πάρου, πιθανώς
το βράδυ της Κυριακής 6
Απριλίου προς ∆ευτέρα 7
Απριλίου.
Στόχος τους ήταν το περιεχόµε-
νο του χρηµατοκιβωτίου της
Ένωσης που βρίσκεται στα γρα-
φεία στον πρώτο όροφο.
Οι δράστες µπήκαν στο κτίριο
αφού διέρρηξαν ένα λουκέτο.
Στη συνέχεια από το ποτοποιείο
άνοιξαν µια δίφυλλη πόρτα και
ανέβηκαν στον πρώτο όροφο του
κτιρίου όπου βρίσκονται τα γρα-
φεία του Συνεταιρισµού. Λίγο
πριν είχαν απενεργοποιήσει το

συναγερµό του κτιρίου κατα-
στρέφοντας τις ασφάλειες.
Οι δράστες προσπάθησαν να
παραβιάσουν το χρηµατοκιβώ-
τιο, που όλα δείχνου ότι ήταν
και ο µοναδικός τους στόχος.
Παρά την προσπάθειά τους δεν
τα κατάφεραν και πριν φύγουν
πήραν µαζί τους δυο οθόνες
ηλεκτρονικού υπολογιστή και
µια αριθµοµηχανή. Ήδη οι
οθόνες αντικαταστάθηκαν από
τους ανθρώπους της Ένωσης. 
Οι υπάλληλοι της Ένωσης αντι-
λήφθηκαν το γεγονός τη ∆ευτέρα
το πρωί όταν και άνοιξαν τα
γραφεία. Αµέσως ειδοποιήθηκε
η αστυνοµία και άνθρωποι του

αστυνοµικού τµήµατος
Παροικιάς ξεκίνησαν έρευνα για
τον εντοπισµό των δραστών.
Η Ένωση Αγροτικών συνεταιρι-
σµών Πάρου κατέθεσε µήνυση
κατ’ αγνώστων ενώ όπως µας
τόνισαν άνθρωποί της παρόµοιο
γεγονός δεν είχε ξανασυµβεί.
Μάλιστα η ζηµιά θα µπορούσε
να ήταν µεγάλη αν οι δράστες
έπαιρναν µονάδες ηλεκτρονικών
υπολογιστών όπου υπήρχε το
κεντρικό δίκτυο, ο server.
Επίσης έγινε γνωστό ότι ακόµα
κι αν οι δράστες άνοιγαν το χρη-
µατοκιβώτιο χρήµατα δεν υπήρ-
χαν παρά µόνον κάποια έγγρα-
φα και επιταγές.

Ο Εµπορικός Σύλλογος Πάρου-
Αντιπάρου συµµετείχε στο 2ο
Συνέδριο Εµπορικών Συλλόγων Νοµού
Κυκλάδων που πραγµατοποιήθηκε
στην Τήνο στις 5 και 6 Απριλίου 2008.
Στο Συνέδριο εκπροσώπησαν τον σύλ-
λογο ο πρόεδρος του Εµπορικού
Συλλόγου Πάρου-Αντιπάρου
Αλιπράντης Απόστολος, ο γ. γραµµα-

τέας του συλλόγου Τριαντάφυλλος
Τάσος και το µέλος Ροδίτης Κώστας οι
οποίοι ήταν και οι εισηγητές για το
Ακτοπλοϊκό, το Παραεµπόριο και την
δηµιουργία Οµοσπονδίας Εµπορικών
Συλλόγων Nοµού  Κυκλάδων.
Τα υπόλοιπα θέµατα που απασχόλη-
σαν το 2ο Συνέδριο ήταν η δηµιουρ-
γία γραφείων ΟΑΕΕ στα νησιά µας, τα

προγράµµατα που πραγµατοποιού-
νται,
τα καταστήµατα λιανικού εµπορίου
και οι υπεραγορές τροφίµων, η εµπο-
ρική πολεοδόµηση, το νοµοθετικό
πλαίσιο που ισχύει για τον αθέµιτο
ανταγωνισµό και τέλος έγινε µια
παρουσίαση µε τους τρόπους ανάπτυ-
ξης των µικρών επιχειρήσεων.

Ο  Εμππορικόςς  Σύλλογοςς  Πάρου-Αντιππάρου  στην  Τήνο

ÄéÝññçîáí ôçí ¸íùóç
Áãñïôéêþí Óõíåôáéñéóìþí

Το χρηµατοκιβώτιο της
Ένωσης µετά την προσπά-
θεια διάρρηξής του. Η τρύπα
έγινε εκ των υστέρων από
τους ειδικούς για να ανοι-
χθεί...

Ακόµα ένα βήµα για την κατάκτηση
της πρώτης θέσης που θα τον οδηγή-
σει µε πλεονέκτηµα έδρας στα µπαράζ
ανόδου στο Περιφερειακό
Πρωτάθληµα έκανε την περασµένη
Κυριακή 13 Απριλίου στο γήπεδο της
Παροικιάς η ποδοσφαιρική οµάδα του
Νηρέα. Με αντίπαλο τον Καρτεράδο οι
ποδοσφαιριστές του Νίκου Μοστράτου
επικράτησαν µε 4-2 και παρέµειναν
στην κορυφή της βαθµολογίας τρεις
αγωνιστικές πριν από το φινάλε. Ο
Νηρέας κατάφερε να προηγηθεί στο 7’
µε το µόνιµο σκόρερ του ∆ουλγεράκη.
Ο παίκτης χτύπησε εύστοχα το πέναλ-
τι που κέρδισε ο ίδιος. Στο 25’ ο
Καρτεράδος µε κοντινό πλασέ του
Νταρακλίτση έφθασε στην ισοφάριση
και σαν να µην έφθανε αυτό στο 36’
πήρε το προβάδισµα µε κοντινό πλασέ
του Κωνσταντίνου. Ο Νηρέας κατάφε-
ρε να ισοφαρίσει στο 45’ µε κοντινό
πλασέ του Μποφάκου. Τα γκολ της

νίκης για το Νηρέα σηµείωσαν ο
Γουνδουλάκης στο 76’ και ο Λουκής
στο 90’.
Στα άλλα παιχνίδια ο Α.Ο. Πάρου
πέρασε νικηφόρα το εµπόδιο της
Λάβας (3-1) στη Σαντορίνη ενώ ο
Αστέρας Μ. επικράτησε στα Μάρµαρα
µε 1-0 του Φιλωτίου. Τέλος ο
Μαρπησσαϊκός ηττήθηκε µε 3-0 στη
Νάξο από την Αναγέννηση.
Στην πρώτη θέση της βαθµολογίας
βρίσκεται ο Νηρέας µε 44 βαθµούς
και ακολουθούν Πανθηραϊκός µε 42,
Αστέρας Τραγαίας µε 40, Καρτεράδος
µε 36, Α.Ο. Πάρου µε 34 και Αστέρας
Μαρµάρων µε 33.
Την επόµενη αγωνιστική ο Νηρέας
παίζει στη Νάξο µε το Φιλώτι, ο Α.Ο.
Πάρου υποδέχεται τον ΚΕΜΑΣ Ίου ο
Αστέρας Μαρµάρων παίζει στη Νάξο
µε την Αναγέννηση και ο
Μαρπησσαϊκός υποδέχεται τον Α.Ο.
Πύργου.

Ποδόσφφαιρο
Ακάθεκτοςς  ο  Νηρέαςς,  4-22  τον  ΚΚαρτεράδο

Μικροββιολόγοςς  στο
ΚΚέντρο  Υγείαςς
Έπειτα από µεγάλο χρονικό διάστηµα επιτέλους πληρώθηκε
η θέση του µικροβιολόγου στο Κέντρο Υγείας Πάρου.
Πρόκειται για τον κ. Καλιακάτσο Κων/νο, ο οποίος ανέλαβε
ήδη υπηρεσία στο µικροβιολογικό εργαστήριο του Κέντρου.
Σύντοµα αναµένεται να πληρωθεί και η κενή θέση του ακτι-
νολόγου.

ΟΟιι  γγοοννεείίςς  ττηηςς  ΝΝάάοουυσσααςς
εευυχχααρριισσττοούύνν
Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων του Γεν. Λυκείου
Νάουσας ευχαριστεί θερµά τους καθηγητές κ.κ. Φώτη
Σκιαδά, Στυλιανού Πηνελόπη, Κουφάκη Αµαλία και
Χρηστίδη Τίνα, οι οποίοι συνόδεψαν τους µαθητές της Γ΄
Λυκείου στην τελική εκδροµή τους στην Ιταλία.
Με την αγάπη τους, την φροντίδα τους και το ήθος τους
πρόσφεραν στα παιδιά υπέροχες στιγµές που θα τις θυµού-
νται πάντα!
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Μετά από 17 χρόνια το
«Μουσικοχορευτικό Συγκρότηµα
Νάουσας Πάρου» φέρνει µια  µεγά-
λη διάκριση στο νησί δείχνοντας
προς τα έξω ότι η Πάρος δεν είναι
µόνο τουρισµός αλλά και ένα νησί
µε πολιτιστικές δυνάµεις που αξί-
ζουν την προσοχή και τη στήριξη
όλων. Τότε, το 1991 ο Σύλλογος
πήρε το 2ο Παγκόσµιο βραβείο στη
µουσική και τον χορό στον
∆ιαγωνισµό του Λαγκόχλεν Ουαλλίας Μ.
Βρετανίας, ενώ πριν από λίγες µέρες η
Παιδική Χορωδία Νάουσας Πάρου, πήρε το 2ο
Πανελλήνιο Βραβείο και ασηµένιο µετάλλιο. Ο
Πανελλήνιος ∆ιαγωνισµός της Χορωδίας και
Ορχήστρας  Νέων έγινε στην Αθήνα, το
Σάββατο 5 Απριλίου, στην θεατρική Σκηνή
«Κάρολος Κουν», µε συµµετοχή δεκαπέντε
παιδικών Χορωδιών από όλη την Ελλάδα.

Το πρόγραµµα της Παιδικής Χορωδίας
Νάουσας ήταν ποικίλο και το επιµελήθηκε η
υπεύθυνη της Χορωδίας, µουσικός
Κωνσταντίνα Ανδρεάκου στην οποία αξίζουν
συγχαρητήρια. Τα  παιδιά της Χορωδίας που
µπόρεσαν να µεταβούν στην Αθήνα και να
πάρουν µέρος στον διαγωνισµό ήταν 20, ενώ
η Χορωδία αριθµεί περί τα 30 µέλη.
Η απονοµή των βραβείων έγινε την Κυριακή
13 Απριλίου στην Αίθουσα του
Μουσικοχορευτικού Συγκροτήµατος Νάουσας
από τον ∆ήµαρχο Πάρου Χρήστο
Βλαχογιάννη, παρουσία της Επάρχου Πάρου -
Αντιπάρου Γρηγορίας Πρωτολάτη και του

Αντιδηµάρχου Πάρου Στέφανου Γαβαλά.
Ο ∆ήµαρχος Πάρου στη σύντοµη οµιλία του
τόνισε µεταξύ άλλων:
«Είναι µεγάλη τιµή για την Πάρο η επιτυχία
που φέρατε στο νησί µας.
Η επιτυχία σας αυτή απέδειξε ότι η Πάρος
µπορεί να πάει µπροστά µε τη σκληρή δου-
λειά σε όλους τους τοµείς. Σας εύχοµαι να
συνεχίσετε έτσι και στις άλλες δραστηριότη-
τές σας έτσι ώστε να χαρείτε και άλλες
τέτοιες επιτυχίες. Συγχαρητήρια στο
Μουσικοχορευτικό συγκρότηµα Νάουσας και
στην κ. Υπ. Ρούσσου  για το έργο τους.
Παράλληλα εύχοµαι κάθε επιτυχία στην
εκπροσώπηση της Ελλάδας στην Κίνα από τον
Σύλλογο». 
Στη συνέχεια ο κ. Βλαχογιάννης απένειµε το
ασηµένιο µετάλλιο στην Παιδική Χορωδία
Νάουσας Πάρου, το οποίο παρέλαβε η κ.
Σοφία Αγγελοπούλου, που ήταν και επικεφα-
λής της Παριανής αποστολής στην Αθήνα.
Ακολούθησε η  απονοµή των βραβείων στην
µαέστρο της Χορωδίας, µουσικό Κωνσταντίνα

Ανδρεάκου και στα µέλη της Χορωδίας Άµον
Τζόσιν, Φαίδρα Ζουµή, ∆ηµήτρη Κλάδη,
Εµµανουέλα Κουτσαυτάκη, Μιχάλη
Κουτσαυτάκη, Αντωνία Ταβανίδου, Μαρία
Τριπολιτσιώτη, Ηλία Ζουµή, ∆έσποινα
∆αβερώνα, Μαρουσώ Ρούσσου, Ζαµπέτα
Σαρηγεωργίου, Κλέϊντι Τσενάι, Ζαµπέτα
Μπαρµπαρήγου, Ελένη Νικολοπούλου,
Παναγιώτη Μενέγο, Στέλιο Ζουµή, Ελένη
Τσουνάκη, Άννα Μοστράτου, Φραντζέσκα
Κορτιάνου και Χριστίνα Φωτίου.
Η βράβευση ολοκληρώθηκε µε ένα παραδο-
σιακό τραγούδι της Ινδονησίας που απέδωσε

η Παιδική Χορωδία Νάουσας, που καταχειρο-
κροτήθηκε.

Στη Σαγκάη το Χορευτικό
Το Χορευτικό τµήµα του «Μουσικοχορευτικού
Συγκροτήµατος Νάουσας Πάρου» ετοιµάζεται
για µια ιστορική συµµετοχή στο ∆ιεθνές
Φεστιβάλ της Σαγκάης Κίνας στα τέλη
Απριλίου, δίνοντας την ευκαιρία στην Πάρο να
βρεθεί την Ολυµπιακή αυτή χρονιά στην διορ-
γανώτρια χώρα των Αγώνων. Οι προετοιµα-
σίες είναι πυρετώδεις  για να εκπροσωπηθεί
το νησί και η χώρα µας µε τον καλύτερο
δυνατό τρόπο.
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ΈΈλλεεγγχχοοςς  σστταα  οοιικκοοννοομμιικκάά
ττοουυ  ∆∆..  ΛΛ..  ΤΤααμμεείίοουυ
ΠΠάάρροουυ  -  ΑΑννττιιππάάρροουυ
Σύµφωνα µε πληροφορίες µας από το
υπουργείο Οικονοµικών ορίστηκε επι-
θεωρητής για να ελέγξει τη νοµιµότητα
της οικονοµικής λειτουργίας του
∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Πάρου -
Αντιπάρου από το 2003 έως και το
2006. Η εφηµερίδα µας από τις 24
Ιανουαρίου είχε αναφερθεί στο θέµα
του ελέγχου της νοµιµότητας της οικο-
νοµικής λειτουργίας του ∆ηµοτικού
Λιµενικού Ταµείου, όταν είχε δηµοσι-
εύσει περιεχόµενο εγγράφου προς την
Γενική Επιθεώρηση ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης, σύµφωνα µε το οποίο εζη-
τείτο η άµεση διενέργεια διαχειριστι-
κού ελέγχου για τον εντοπισµό τυχόν
πράξεων διαφθοράς ή κακοδιαχείρι-
σης.

Σύµφωνα µε πληροφορίες µας το Συµβούλιο της Επικρατείας δεν έκανε δεκτή την αίτηση του
Γ.Γ. της Περιφέρειας νοτίου Αιγαίου για έκδοση προσωρινής διαταγής αναστολής εκτέλεσης
της απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,
βάσει της οποίας θα ορίζετο η σύνθεση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ηµοτικού
Λιµενικού Ταµείου µε επτά µέλη από το δήµο
Πάρου ένα από την Κοινότητα Αντιπάρου και
το Λιµενάρχη Πάρου.
Αµέσως µετά το Πάσχα πρόκειται να συνε-
δριάσει η Επιτροπή Αναστολών του
Συµβουλίου της Επικρατείας για να αποφασίσει
εάν θα κάνει δεκτή την αίτηση του Γ.Γ. της
Περιφέρειας Nοτίου Αιγαίου Χαράλαµπου
Κόκκινου ή θα την απορρίψει.
Εάν γίνει δεκτή η αίτηση του Περιφερειάρχη,
τότε θα ισχύσει η σύνθεση µε 4 µέλη από το
∆ήµο Πάρου 4 από την Κοινότητα Αντιπάρου
συν τον Λιµενάρχη Πάρου.
Εάν την απορρίψει τότε θα ισχύσει η απόφαση
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου που
προβλέπει σύνθεση 7+1+1.
Η όποια απόφαση της Επιτροπής Αναστολών
θα έχει ισχύ µέχρι τις 6 Νοεµβρίου του 2008
που θα συζητηθεί και θα ληφθεί η σχετική
απόφαση από το Συµβούλιο της Επικρατείας.

∆∆ηημμοοττιικκόό  ΛΛιιμμεεννιικκόό  ΤΤααμμεείίοο  ΠΠάάρροουυ  -  ΑΑννττιιππάάρροουυ
Περιµένοντας την απόφαση της
Επιτροπής Αναστολών του Σ.τ.Ε.

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

ΠΠααιιδδιικκήή
ΧΧοορρωωδδίίαα

ΝΝάάοουυσσααςς


