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∆εκαπενθήµερη
εφηµερίδα

στην υπηρεσία
της Πάρου και
της Αντιπάρου

Περίοδος Β’
� Έτος 6ο

� Αρ. φύλλου 91
� Τιµή 1 ευρώ
� Πέµπτη 18
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Με τη συµµετοχή πολλών επισήµων
που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλη-
ση της Επάρχου Γρηγορίας
Πρωτολάτη πραγµατοποιήθηκαν στις
12 Σεπτεµβρίου από τον υπουργό
Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων Ευριπίδη Στυλιανίδη
τα εγκαίνια του σχολικού συγκροτή-
µατος που θα στεγάσει το
Επαγγελµατικό Λύκειο Πάρου και
την νεολειτουργούσα Επαγγελµατική

Σχολή.
Παρέστησαν οι τρεις βουλευτές του
νοµού (Γιάννης Βρούτσης, Άρια
Μανούσου Μπινοπούλου και
Παναγιώτης Ρήγας), ο Περιφε-
ρειάρχης Χαράλαµπος Κόκκινος, ο
Νοµάρχης Κυκλάδων ∆ηµήτρης
Μπάιλας, ο ∆ήµαρχος Πάρου
Χρήστος Βλαχογιάννης, η Πρόεδρος
της Κοινότητας Αντιπάρου Βαρβάρα
Φαρούπου - Μανέτα, ∆ηµοτικοί και

Νοµαρχιακοί σύµβουλοι, γονείς,
µαθητές και καθηγητές. Όλοι οι οµι-
λητές τοποθετήθηκαν θετικά υπέρ
του έργου το οποίο ήταν αποτέλεσµα
πολύχρονων προσπαθειών.

Σελ. 4-5
Όλες οι οµιλίες των εγκαινίων
στο blog του «Παριανού Τύπου»

και στη διεύθυνση:
http://www.parianostypos.

blogspot.com/

ÅðéóçìÜíóåéò
óôïí
áíÜäï÷ï
ó÷åôéêÜ ìå
ôï Ýñãï ôïõ
×ÕÔÁ      Σελ. 6

¼ôáí ç
ãñáöåé-
ïêñáôßá
Ý÷åé êÝöéá
Γιατί δεν είδαµε
φέτος
ναυαγοστώστες στις
παραλίες µας

Σελ. 3

Åãêáßíéá ìå
äåóìåýóåéò

ΓΓεεννιικκόό  ΝΝοοσσοοκκοομμεείίοο  ΠΠάάρροουυ
Óôï õðïõñãåßï Õãåßáò ãéá Ýãêñéóç
ç åéóÞãçóç - ó÷Ýäéï ôïõ Ïñãáíéóìïý
Προβλέπει 55 γιατρούς 22 ειδικοτήτων (19 θέσεις διευθυντών,
18 θέσεις Επιµελητών Α’ και 18 θέσεις Επιµελητών Β’)  Σελ. 7

“ÊáëçìÝñá” ìå
ÊáëëïíÞ óôçí
ÐáñïéêéÜ ï ÍçñÝáò
Όλο το πρόγραµµα
των αγώνων του
στην ∆’ Εθνική    Σελ. 11

ÌçíõôÞñéá
áíáöïñÜ
Κατέθεσε η ∆ΕΥΑΠ
κατά του Νίκου Μαρινάκη  Σελ. 8

Αππό  τον  υππουργό  Εθνικήςς  Παιδείαςς
και  Θρησκευμάτων  Ευριππίδη  Στυλιανίδη

Για  την  εππίλυση  των  κτηριακών  ππροββλημάτων
των  σχολείων  τηςς  Πάρου
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ΚΚύύρριιεε  ∆∆ιιεευυθθυυννττάά,,
Με αφορµή τα εγκαίνια του κτηρίου, που θα
στεγάσει το Επαγγελµατικό Λύκειο Πάρου,
θυµήθηκα την ευαγγελική ρήση σύµφωνα µε
την οποία άλλος σπέρνει και άλλος θερίζει.
Θυµίζω στους νεότερους ότι το αεροδρόµιο
της Πάρου κατασκευάστηκε από τη Νέα
∆ηµοκρατία, αλλά εγκαινιάστηκε το καλοκαίρι
του 1982 από το Νίκο Ακριτίδη, υπουργό
Συγκοινωνιών του ΠΑΣΟΚ και όχι από τον
Γιάννη Παλαιοκρασσά, που χωρίς τις δικές του
ενέργειες η περιοχή θα ήταν ακόµη χωράφι.
Το ίδιο συνέβη, τηρουµένων των αναλογιών,
στις 12 του µήνα µε το κτήριο του ΕΠΑ.Λ.
Άλλοι δούλεψαν για να γίνει το κτήριο αυτό,
που έλυσε ένα πολύ σοβαρό πρόβληµα στο
χώρο της εκπαίδευσης της Πάρου και άλλοι
καρπώθηκαν το έργο και το εγκαινίασαν.

Κύριε ∆ιευθυντά,
Οφείλω καθαρά για πληροφοριακούς λόγους
να ενηµερώσω τους αναγνώστες της εφηµερί-
δας σας για το ιστορικό της µεγάλης αυτής
προσπάθειας, που κατέληξε να δώσει στο νησί
µας ένα ακόµη σηµαντικό σχολικό κτήριο.
Ως γνωστόν η έκταση των 13 στρεµµάτων, επί
της οποίας κατασκευάστηκε το ΕΠΑ.Λ. ανήκε
στο ∆ήµο.  Με δική σας απόφαση το ακίνητο
αυτό  παραχωρήθηκε στη Νοµαρχιακή
Αυτοδιοίκηση, αφού προηγουµένως φροντίσα-
τε, ώστε να αποκτήσει αυξηµένο συντελεστή
δόµησης και µε σκοπό την κατασκευή του
προαναφερθέντος κτηριακού συγκροτήµατος.
Η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση,  στην αρµοδιότη-
τα της οποίας είναι η κατασκευή των σχολικών
κτηρίων, δια του Επαρχείου συνέταξε τη µελέ-
τη, δηµοπράτησε το έργο και είχε την επίβλε-
ψη κατά τη διάρκεια της κατασκευής του. Και
εδώ θα πρέπει να αναφερθεί η συµβολή και
του τότε Επάρχου και νυν Νοµαρχιακού
Συµβούλου Νίκου Αρκουλή. 

Σπάνια συµβαίνει ένα µεγάλο έργο να ξεκινά
και να τελειώνει από το ίδιο φυσικό πρόσωπο
που προΐσταται  του φορέα υλοποίησης.
Ενδεικτικά αναφέρω τη δηµιουργία της δηµο-
τικής βιβλιοθήκης, το κτήριο
∆ηµητρακόπουλου, τα νέα σφαγεία στον Άγιο
Μηνά, το ΧΥΤΑ, τις πλατείες της Νάουσας και
της Μαντώς Μαυρογένους κ.ά. Τα έργα αυτά
τα ξεκινήσατε εσείς και τα παραδώσατε σε
διάφορες φάσεις, στους επόµενους εκλεκτούς
του λαού, οι οποίοι και τα ολοκλήρωσαν.

Βέβαια το ζήτηµα δεν βρίσκεται στο ποιος
ξεκίνησε και ποιος τέλειωσε ένα έργο. Αυτό
αξιολογείται έπειτα από χρόνια, όταν οι µικρό-
τητες και οι κοµµατικές σκοπιµότητες θα
έχουν υποχωρήσει. Το ζητούµενο είναι άλλο:
πόσα και τι έργα έχει προγραµµατίσει η
παρούσα δηµοτική αρχή.  Γιατί αν δεν έχει
δροµολογήσει τίποτε, τότε η δηµοτική αρχή
που θα τους διαδεχθεί δεν θα βρει συνεχιζόµε-
νο έργο  για να το ολοκληρώσει. Και αυτό
είναι µεγάλη ζηµιά για τον τόπο. Π.χ. Με δεδο-
µένο το κτηριακό πρόβληµα των σχολείων και
την επίσκεψη Στυλιανίδη στο νησί, που ήταν
γνωστή εδώ και µήνες, δεν θα έπρεπε να
έχουµε έτοιµα οικόπεδα,  ώστε να δροµολογη-
θεί αµέσως η επίλυση του κτηριακού των σχο-
λείων;  

Φιλικά
Πάροικος ΤΤ
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Π α ρ ι α ν ό ς  Τ ύ π ο ς
Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ-ΕΚ∆ΟΤΗΣ:

ΑΡΓΟΥΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
∆ΙΕΥΘ.: ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΑΡΟΥ,

Τ.Κ. 844 00
Τηλ. - Fax: 22840-25161
Κιν.: 6977600158
e-mail: arparos@par.forthnet.gr
Το blog της εφηµερίδας µας:
parianostypos.blogspot.com
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ:  25 ευρώ
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:  100 ευρώ 
Αριθµός λογαριασµού
Εθνικής Τράπεζας για κατάθεση
συνδροµών: 455/743761-79
Αργουζής Κων/νος Κ
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Πεζότρατα τη δεκαετία του ΄30
Στον κόλπο της Παροικιάς και σε συγκεκριµένα σηµεία ο σάκος της πεζότρατας γέµιζε
ψάρια. Ένα τέτοιο σηµείο ήταν και κάτω από το κτήριο του Παλιού ΟΤΕ. Στη φωτογρα-
φία  ο κόσµος που έχει συγκεντρωθεί περιµένει για να αγοράσει φρέσκο µαριδάκι.

∆εν  αστυνομεύτηκε  εππαρκώςς
Ο παραλιακός της Παροικιάς δεν αστυνοµεύτηκε επαρκώς αυτό το καλοκαίρι.
Κάποιοι µάλιστα καφε – εστιάτορες υποστηρίζουν ότι δεν αστυνοµεύτηκε καθό-
λου. Υποστηρίζουν ότι δεν λειτούργησε η ελεγχόµενη στάθµευση, ότι τα δίτροχα
είχαν µετατρέψει το δρόµο από µονής σε διπλής κατεύθυνσης και ότι εσχάτως
τα κάγκελα που εµποδίζουν τη διέλευση των οχηµάτων µετά τις 7 µ.µ., δεν
τοποθετούνταν ή κάποιοι µετά την τοποθέτησή τους τα έβγαζαν και ελευθέρω-
ναν το δρόµο. Λέτε να γίναµε αναρχικοί, χωρίς να το έχουµε καταλάβει;

Η  Βάσω
ββάζει  τάξη
Οµόφωνα ψηφίστηκε ο
προϋπολογισµός του
Λιµενικού Ταµείου από
το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο.
Πλειοψηφία και µειο-
ψηφία συµφώνησαν για
την ορθότητα και τον
ρεαλισµό του προϋπο-
λογισµού, ο οποίος
βέβαια έπρεπε να είχε
ψηφισθεί το Νοέµβριο
του 2007!!!
Και µόνο αυτό, από
µόνο του συνιστά εικό-
να ντροπής για την
κατάντια ενός δηµοτι-
κού φορέα, από τους
πιο σηµαντικούς του
νησιού. Η πρόεδρος του
Λιµενικού Ταµείου
βάζει τάξη στην αταξία
που υπήρχε και ευτυ-
χώς στην προσπάθειά
της έχει την καθολική
συµπαράσταση των
µελών του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου. 

ΣΣυυννέέββηη  σσττηη
ΝΝάάξξοο
Υπάλληλος του ∆ήµου
Νάξου που εθίγη  από
δηµοσίευµα τοπικής
σατυρικής εφηµερίδας,
τη φύλαξε στον εκδότη
της και τον «γιαούρτω-
σε» µε ακαθαρσίες. Τις
είχε τοποθετήσει σε
άλλη τοπική εφηµερίδα
και του τις έτριψε στα
µούτρα. Στον υπάλληλο
επιβλήθηκε ποινή από
το δήµαρχο, ενώ το
θύµα προσέφυγε στη
δικαιοσύνη.

«∆εν  ίδρωσε
το  αυτί
κανενός»
Ο Τάσος
Τριαντάφυλλος στην
τοποθέτησή του στη
σύσκεψη µε τον
Υπουργό Παιδείας, στο
∆ηµαρχείο, δε χαρί-
στηκε σε κανένα.
Μίλησε µε την ιδιότητα
του προέδρου γονέων
και κηδεµόνων του
2ου ∆ηµοτικού
Σχολείου Παροικιάς,
αλλά και ως εκπρόσω-
πος όλων των συλλόγων
των γονέων και κηδε-
µόνων της Πάρου. «∆εν
ίδρωσε το αυτί κανε-
νός» για το οξύ στεγα-
στικό πρόβληµα  των
σχολείων τόνισε απευ-
θυνόµενος στον
Υπουργό και εις επή-
κοον της Επάρχου και
του ∆ηµάρχου και του
παρέδωσε  υπόµνηµα
που καταγράφει όλα τα
προβλήµατα που αντι-
µετωπίζουν τα σχολεία
της Πάρου, πρωτοβάθ-
µιας και δευτεροβάθ-
µιας. Και ο Υπουργός
ζήτησε οικόπεδα για να
χτιστούν τα σχολεία.
Οικόπεδα καθαρά και
µε τον αναγκαίο συντε-
λεστή δόµησης εγκε-
κριµένο από την πολε-
οδοµία. Και αυτή η
προϋπόθεση δυστυχώς
έλειπε και µε ευθύνη
της τοπικής αυτοδιοί-
κησης, πρώτου και
δεύτερου βαθµού.

Παραπονέθηκε  διικαιιολογημένα
Φίλος της στήλης µας πληροφόρησε, ότι η  φωτογραφία της Άριας στα τοπικά
γραφεία της Ν.∆. ήταν σκεπασµένη από άλλη του Αρχηγού του κόµµατος και
πρωθυπουργού Κώστα Καραµανλή.
Η ίδια παραπονέθηκε και δικαιολογηµένα για την «κακοµεταχείριση», αφού οι
κοµµατικές οργανώσεις οφείλουν να λειτουργούν χωρίς διακρίσεις και να
τιµούν εξίσου τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους του κόµµατος.
Ευτυχώς που η Άρια ήταν υπό τη «σκέπη» του Αρχηγού, γιατί αντιλαµβάνεσθε
τι θα γινόταν, αν ήταν υπό τη «σκέπη» άλλου συναδέλφου της.

Τον Μητροπολίτη
Παροναξίας κ.κ.
Καλλίνικο στο ιερό
Προσκύνηµα της
Παναγίας
Εκατονταπυλιανής
επισκέφθηκε ο υπουργός
Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων. Ο κ.
Στυλιανίδης ξεναγήθηκε
στους χώρους του ιερού
Προσκυνήµατος ενώ στη
σύντοµη συνάντηση που
είχαν οι δυο άνδρες
αντάλλαξαν και δώρα.
Στη συνέχεια ο κ. Στυλιανίδης µετέβει στην έκθεση
λαϊκών µουσικών οργάνων του υπουργείου Πολιτισµού
στο κτήριο ∆ηµητρακόπουλου. Εκεί ξεναγήθηκε από
την Έπαρχο ενώ στο βιβλίο επισκεπτών έγραψε:
«Παιδεία και Πολιτισµός είναι τα συγκριτικά µας
πλεονεκτήµατα. Συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία».

Συνάντηση  με  Μητροπολίτη
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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

ΟΟ  ΧΧααρράάλλααμμπποοςς  ΜΜααλλιιννδδρρέέττοοςς  γγιιαα
ττηη  σσχχοολλιικκήή  υυπποοδδοομμήή  σσττηηνν  ΠΠάάρροο

«Η κατάσταση
πρόκειται
να αλλάξει ριζικά»
Με αφορµή την επίσκεψη
του υπουργού Εθνικής παι-
δείας και θρησκευµάτων κ.
Ευριπίδη Στυλιανίδη στην
Πάρο ο Πρόεδρος της
∆ηµοτικής Τοπικής
Οργάνωσης της Νέας
∆ηµοκρατίας Πάρου -
Αντιπάρου Χαράλαµπος
Μαλινδρέτος δήλωσε στην
εφηµερίδα µας:
«Μπορεί σήµερα στο κόµµα της Νέας ∆ηµοκρατίας
-και µοιραία και στη Κυβέρνηση- να υπάρχουν
προβλήµατα που προέρχονται από αστοχίες ελλεί-
ψεις, ίσως και έλλειψη ικανοτήτων των κυβερνητι-
κών στελεχών… Πρέπει πάντως εδώ να τονίσουµε
ότι σήµερα στο κυβερνόν κόµµα υπάρχει η βούλη-
ση να κτυπηθούν τέτοια φαινόµενα που εκφυλί-
ζουν την πολιτική και τους πολιτικούς.
Τώρα, όσον αφορά τη σχολική υποδοµή στην
Πάρο, η κατάσταση αλλάζει ριζικά µετά τις δυο
υπερσύγχρονες σχολικές µονάδες, η µια του
ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ παραδόθηκε και εγκαινιάστηκε ήδη
και η δεύτερη, εκείνη του δηµοτικού σχολείου στη
Νάουσα που θα δοθεί σε λειτουργία το ∆εκέµβριο.
Πρόκειται για δυο µοναδικές σχολικές µονάδες
στο χώρο του Αιγαίου τόσο σε µέγεθος, όσο και σε
ύψος προϋπολογισµού (περίπου 8,5 εκατ. ευρώ
συνολικά). Παράλληλα, και το πιο σηµαντικό,
είναι το ότι ο υπουργός Παιδείας Ευριπίδης
Στυλιανίδης -που κοσµεί αναµφίβολα το
Υπουργικό Συµβούλιο και την πολιτική- δεσµεύτη-
κε να εκταµιεύσει αµέσως από το Υπουργείο την
πίστωση για το νέο Γυµνάσιο Πάρου, µόλις οι τοπι-
κοί φορείς εξεύρουν οικόπεδο. Βέβαια δεν πρέπει
να ξεχνάµε την αδυναµία όλων µας για την εύρε-
ση χώρου για το νέο Νοσοκοµείο Πάρου, και ας
είναι καλά ο Αβραµόπουλος που µας το βρήκε!..
Και σαν να µην έφθανε αυτό ο Υπουργός
Παιδείας δεσµεύτηκε να µεσολαβήσει σε τρίτους
για την εύρεση χώρου σε περίπτωση… αδυναµίας
µας!..
Εν κατακλείδι, έργα αναµφίβολα γίνονται, χρήµα-
τα του Ελληνικού λαού επενδύονται στην παιδεία
των παιδιών µας.
Στο χέρι του Πρωθυπουργού είναι να δοθούν
λύσεις και στις εκκρεµότητες τόσο ηθικής όσο και
πολιτικής τάξεως, πράγµα που ο λαός απαιτεί από
τον Κώστα Καραµανλή».

Στις 23-1-2008 το υπουργείο
Εσωτερικών εξέδωσε εγκύκλιο για
την πρόσληψη ναυαγοσωστών
από τους ∆ήµους.
Ο ∆ήµος Πάρου υπέβαλε σχετικό
αίτηµα στην Περιφέρεια Νοτίου
Αιγαίου, η οποία το διαβίβασε
στο υπουργείο Εσωτερικών στις
11-3-2008. Το αίτηµα πρωτοκολ-
λήθηκε στο ΥΠΕΣ µε Α.Π.
18067/24-3-2008.
Το ΥΠΕΣ µε αριθµ. πρωτ.
22637/10-4-2008 διαβίβασε το
αίτηµα στην Τριµελή εξ
Υπουργών Επιτροπή για τη χορή-
γηση της σχετικής έγκρισης.
Το Γενικό Λογιστήριο του
Κράτους απέστειλε τη βεβαίωση
πιστώσεων στις 23-6-2008 στην
Γενική Γραµµατεία ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και µετά από αυτό
εκδόθηκε στις 15-7-2008 απόφα-
ση της Τριµελούς εξ Υπουργών
Επιτροπής, η οποία έφθασε στο
υπουργείο Εσωτερικών στις 17-7-
2008.
Στη συνέχεια εκδόθηκε η µε
αριθµ. 45096/30-7-2008 από-
φαση κατανοµής και µε το υπ’
αριθ. 48294/30-7-2008 έγγραφο
ενηµερώθηκε ο Γ.Γ. της

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ότι ο
∆ήµος Πάρου µπορεί να προσλά-
βει 8 ναυαγοσώστες.
Η συνέχεια έχει ως εξής:
Ο Γενικός Γραµµατέας της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
Χαράλαµπος Κόκκινος εξέδωσε
απόφαση για τις προσλήψεις ναυ-

αγοσωστών στις 12-8-2008 και η
απόφαση δηµοσιεύθηκε στο
φύλλο Εφηµερίδας της
Κυβερνήσεως µε αριθµό 1731
τεύχος Β’ στις 28-8-2008!!!
Οι συνέπειες από την απαράδε-
κτη αυτή γραφειοκρατία ήταν τον
Ιούνιο, τον Ιούλιο και το µισό
Αύγουστο να µην υπάρχουν ναυ-
αγοσώστες στις πολυσύχναστες
πλαζ της Πάρου και να γίνει υπο-
στολή των γαλάζιων σηµαιών στο
νησί µας.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο υφυ-
πουργός Εσωτερικών κ. Θανάσης
Νάκος µε έγγραφό του που έχει
ηµεροµηνία 23 Ιανουαρίου 2008
και µε αριθµ. πρωτ. 4607 καλού-
σε τους ∆ήµους να στείλουν
αµέσως τα αιτήµατά τους για την
πρόσληψη ναυαγοσωστών διότι
διακυβεύεται η ασφάλεια των
λουοµένων σε περίπτωση καθυ-
στέρησης υποβολής των σχετικών
αιτηµάτων.
Τα στοιχεία του παρόντος τα
πήραµε από απάντηση του υφυ-
πουργού Εσωτερικών Θανάση
Νάκου σε σχετική ερώτηση του
βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτη
Ρήγα. Το κράτος... εναιδρύθηκε.

ΥΥππόόθθεεσσηη  ππρρόόσσλληηψψηηςς  ννααυυααγγοοσσωωσσττώώνν
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Με πέντε θέµατα στην ηµερή-
σια διάταξη συνεδρίαζει τη
∆ευτέρα 22 Σεπτεµβρίου
το Επαρχιακό συµβούλιο
Πάρου.
Τα θέµατα της ηµερήσιας διά-
ταξης είναι:
1. Ελικοδρόµιο Αντιπάρου.
2. Έγκριση Μελέτης µε θέµα

«Νέα σχολική αίθουσα στο
Λύκειο της Νάουσας Ν.
Πάρου».
3. Μετατροπή του Αγροτικού
Ιατρείου  Μάρπησσας σε πολυ-
δύναµο Ιατρείο.
4. Γνωµοδότηση για τη Μ.Π.Ε.
σταθµού βάσης κινητής τηλε-
φωνίας της Vodafone –

Panafon A.E.E.T που είναι
εγκατεστηµένος στη θέση
«Άγιοι Πάντες» ∆.∆. Λευκών.

Η συνεδρίαση θα πραγµατο-
ποιηθεί στην αίθουσα του
Επαρχείου Πάρου, περιοχή
¨Κάτω Γιαλός¨ και θα ξεκινή-
σει στις 14:00.

Συνεδρίαση Επαρχιακού Συµβουλίου

Για 14 µήνες από 1 Νοεµβρίου 2008 έως 31
∆εκεµβρίου 2009 οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της
Πάρου θα έχουν τη δυνατότητα να µετακινούται δωρε-
άν σε συγκεκριµένα δροµολόγια τους χειµερινούς
µήνες σε όλο το νησί.
Και αυτό χάρις το πρόγραµµα «Συν-Κοινωνία» που
χρηµατοδοτείται µε 80% από το πρόγραµµα «ΘΗΣΕ-
ΑΣ» και 20% από το ∆ήµο.
Τα χρήµατα που έχει στη διάθεσή του ο ∆ήµος από το
πρόγραµµα «ΘΗΣΕΑΣ» είναι 173.163 ευρώ. Ο ∆ήµος
θα συµπληρώσει το 20% περίπου 40.000 ευρώ.
Ήδη ο δήµος απευθύνθηκε στο ΚΤΕΛ Πάρου, του
έκανε γνωστά τα δροµολόγια και ζήτησε την τιµή που
θέλουν για να τα πραγµατοποιήσουν. Στη συνέχεια ο
∆ήµος θα υπογράψει σύµβαση µε τα ΚΤΕΛ την οποία
και θα στείλει στην ΚΕ∆ΚΕ για έγκριση.

Ο «Παριανός Τύπος» δηµοσιεύσει τα δωρεάν δροµολό-
για που έχουν προγραµµατιστεί από 1 Νοεµβρίου
2008 έως 31 ∆εκεµβρίου 2009. Τα δροµολόγια αυτά
έρχονται να καλύψουν τα κενά που υπήρχαν τους χει-
µερινούς µήνες από το µεσηµέρι και µετά. Επίσης στα
δωρεάν δροµολόγια συµπεριλαµβάνονται και αυτά της
∆ηµοτικής Συγκοινωνίας σε Παροικιά και Νάουσα.

1. ∆ηµοτική Συγκοινωνία
Παροικιάς
07:00 - 15:00, Ιούλιο - Αύγουστο
Κάθε µισή ώρα δροµολόγιο
ΚΤΕΛ - ΚΑΠΗ - ∆ηµαρχείο - Περιφερειακός - Γήπεδο
- Λιβάδεια - Ταχυδροµείο - ΚΤΕΛ. Τους υπόλοιπους
12 µήνες προστίθενται Κακάπετρα - Κριός - ΕΠΑΛ.

2. ∆ηµοτική Συγκοινωνία
Νάουσας
Ιούνιο - Ιούλιο - Αύγουστο - Σεπτέµβριο 2009

21:00 - 01:00 τρία δροµολόγια / ώρα
ΚΤΕΛ Νάουσας - Τρίστρατο - Εµπορικό Κέντρο -
Γέφυρα - ΚΤΕΛ.

3. Απογευµατινή συγκοινωνία
για τους µήνες
Νοέµβριο - ∆εκέµβριο 2008, Ιανουάριο - Φεβρουάριο
- Μάρτιο - Νοέµβριο - ∆εκέµβριο 2009

18:00 Παροικιά - Νάουσα
18:30 Νάουσα - Παροικιά
22:00 Παροικιά - Νάουσα (∆ευτέρα - Τετάρτη -
Παρασκευή - Σάββατο)
23:00 Παροικιά - Νάουσα (Τρίτη - Πέµπτη - Κυριακή)

18:00 Άσπρο Χωριό - ∆ρυός - Λογαράς - Πίσω Λιβάδι
- Μάρπησσα - Μάρµαρα - Πρόδροµος - Λεύκες -
Κώστος - Μαράθι - Παροικιά

22:00 Παροικιά - Μαράθι - Κώστος - Λεύκες -
Πρόδροµος - Μάρµαρα - Μάρπησσα - Πίσω Λιβάδι -
Λογαράς - ∆ρυός - Άσπρο Χωριό. (∆ευτέρα - Τετάρτη -
Παρασκευή - Σάββατο).

23:00 Παροικιά - Μαράθι - Κώστος - Λεύκες -
Πρόδροµος - Μάρµαρα - Μάρπησσα - Πίσω Λιβάδι -
Λογαράς - ∆ρυός - Άσπρο Χωριό. (Τρίτη - Πέµπτη -
Κυριακή).

18:00 Αλυκή - Αγκαιριά - Πούντα - Παροικιά

22:00 Παροικιά - Πούντα - Αγκαιριά - Αλυκή
(∆ευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή - Σάββατο).

23:00 Παροικιά - Πούντα - Αγκαιριά - Αλυκή (Τρίτη -
Πέµπτη - Κυριακή).

∆ωρεάν µετακινήσεις µε το πρόγραµµα «Συν-Κοινωνία»
ΤΤοουυςς  χχεειιμμεερριιννοούύςς  μμήήννεεςς  σσεε  δδρροομμοολλόόγγιιαα  πποουυ  δδεενν  κκααλλύύππττεειι  ττοο  ΚΚΤΤΕΕΛΛ
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Ο υπουργός Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων Ευριπίδης Στυλιανίδης
στον χαιρετισµό του στα εγκαίνια του
ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ τόνισε τα ακόλουθα:

«Kυρίες και κύριοι, 
Η σηµερινή παρουσία σύσσωµης της πολιτι-
κής και υπηρεσιακής ηγεσίας του Υπουργείου
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων στο
Νοµό των Κυκλάδων και στο νησί της Πάρου
αποδεικνύει το έµπρακτο ενδιαφέρον της
Κυβέρνησης Καραµανλή για την ελληνική
περιφέρεια, αλλά και για την ελληνική εκπαί-
δευση. 
∆εν συνδυάζεται µε θεωρητικές εξαγγελίες,
αλλά µε συγκεκριµένα µετρήσιµα αποτελέ-
σµατα, που παρήχθησαν εντός ορισµένου
χρονοδιαγράµµατος, ικανοποιώντας προσδο-
κίες και οράµατα µιας τοπικής κοινωνίας που
για πολλά χρόνια στερήθηκε ευκαιρίες και
δυνατότητες και θεωρούµε όλοι χρέος µας
διακοµµατικά και υπερκοµµατικά να απαντή-
σουµε σε αυτές τις προσδοκίες και τα οράµα-
τα µε έργα κι όχι µε λόγια.
Ως υπεύθυνος Υπουργός Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων θα σας πω µία παραδοχή και
µία αλήθεια, η οποία νοµίζω ότι πρέπει να
µας καθοδηγεί όλους στο χώρο της παιδείας.
Είναι αποτέλεσµα εποικοδοµητικής συνεργα-
σίας όλων, ανεξάρτητα από ιδεολογικές και
πολιτικές γραµµές, που έχουν ενδιαφέρον να
επενδύσουν στη νεότερη γενιά αυτού του
τόπου.
Η Κυβέρνηση σχεδιάζει, προγραµµατίζει και
χρηµατοδοτεί και το έκανε. Η Νοµαρχιακή
Αυτοδιοίκηση είναι Εταίρος και προχωρά στη
συνυλοποίηση του έργου. Η Τοπική
Αυτοδιοίκηση είναι αυτή που παραλαµβάνει
και αναλαµβάνει την ευθύνη να συντηρεί
αυτό το κτίριο και τις υποδοµές, για να µπο-
ρούν πραγµατικά να είναι λειτουργικές και
ανταποδοτικές για τους νέους και το κάνει.
Όλοι µαζί λοιπόν παραδίδουµε το δηµιούργη-
µα µιας συνεργασίας, που το ευλόγησε η
εκκλησία µας σήµερα και που θα το παραχω-
ρήσουµε στα παιδιά µας, για να το αξιοποιή-
σουν σωστά για το καλό τους και για το
καλό του τόπου.
Θέλω να σας πω ότι είµαστε εδώ για να ενη-
µερώσουµε την τοπική κοινωνία, παράλληλα
ότι αυτή τη στιγµή στο Νοµό Κυκλάδων και
στο νησί της Πάρου βρίσκονται σε εξέλιξη
υλοποίησης οι µελέτες από 34 σηµαντικά
έργα που αφορούν τη σχολική στέγη και
απαντούν στις ανησυχίες και τις διεκδικήσεις
της τοπικής κοινωνίας, συνολικού προϋπολο-
γισµού 36 εκατοµµυρίων ευρώ. 
Θα έχουµε στη συνέχεια τη δυνατότητα στο
∆ήµο να συζητήσουµε τα σχετικά έργα και
να προγραµµατίσουµε ίσως και άλλα που
πρέπει να συµπληρώσουν το χάρτη, για να
µπορέσουµε να αντιµετωπίσουµε τις τοπικές
ανάγκες.
Πριν από λίγο επισκεφθήκαµε ένα άλλο εργο-
τάξιο, που σε λίγο καιρό κλείνει κι έτσι θα
παραδώσουµε ένα µεγάλο δηµοτικό σχολείο
στους κατοίκους της Νάουσας, λύνοντας το
πρόβληµα αυτής της περιοχής. Επίσης είµαι
στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι το
Υπουργείο Παιδείας έχει εντάξει και έχει
δεσµεύσει τις αντίστοιχες δαπάνες για το
Νοµό Κυκλάδων, την κατασκευή 13 νηπιαγω-
γείων που θα λύσουν οριστικά το ζήτηµα
των υποδοµών στην πρώτη βαθµίδα της
εκπαίδευσης.
Και είναι βεβαίως έτοιµο να στηρίξει τις προ-
σπάθειες της Νοµαρχιακής και της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και σε άλλα ζητήµατα που
υπάρχουν στο νοµό. Γνωρίζω ότι εδώ και µία
επταετία υπάρχουν προκάτ κτίρια τα οποία
δεν µπορεί να αποτελούν οριστική και µόνιµη
λύση για τις υποδοµές κάποιων σχολείων
που λειτουργούν εδώ. 
Κι εµείς, µόλις τακτοποιήσει τα ρυµοτοµικά
σχέδια ο ∆ήµος ή η Νοµαρχία και ξεκαθαρί-
σει το καθεστώς των οικοπέδων, γιατί από
εκεί πρέπει να γίνει αυτό, έχουµε τα κονδύ-
λια να χρηµατοδοτήσουµε την κατασκευή
µονίµων εγκαταστάσεων που θα επιλύσουν
και αυτό το πρόβληµα για το σχολείο που το
αντιµετωπίζει και είµαστε και ανοικτοί για να
ακούσουµε οποιαδήποτε άλλη πρόταση και
να συνδράµουµε. 
Θέλω να ξέρετε ότι ο νοµός σας είναι ο τρια-
κοστός νοµός που επισκεπτόµαστε.
Σκύβουµε πάνω από τα εργοτάξια, πιέζουµε

τους κατασκευαστές να τρέξουν και να τηρή-
σουν τα χρονοδιαγράµµατα, θεµελιώνουµε
νέα έργα που έχουν ήδη προετοιµαστεί και
εγκαινιάζουµε έργα τα οποία έχουν ολοκλη-
ρωθεί. 1233 σχολεία σε ολόκληρη τη χώρα
αυτή τη στιγµή είναι σε εξέλιξη κατασκευής
ή µελέτης και ο χρονικός ορίζοντας για να
τακτοποιηθεί αυτό το πρόγραµµα όλο και να
παραδοθούν τα κτίσµατα φτάνει µέχρι το
2012. 
Θα αντιµετωπίσουµε σε πολύ µεγάλο ποσο-
στό έτσι τις ανάγκες της ελληνικής περιφέ-
ρειας και θα βελτιώσουµε σηµαντικά τις συν-
θήκες, εκπληρώνοντας αν θέλετε την υπο-
χρέωση που έχουµε απέναντι σε αυτούς τους
ανθρώπους που περιµένουν από µας, τους
γονείς και τους Εκπαιδευτικούς, να ανταπο-
κριθούµε για να µπορέσουµε να τους βοηθή-
σουµε στο δύσκολο έργο το οποίο έχουν. 
Θέλω επίσης να εκφράσω την ικανοποίησή
µου, την οποία την επιβεβαιώνω κάθε φορά
αυτές τις µέρες όταν επισκέπτοµαι ένα σχο-
λείο ή µία περιοχή της Ελλάδος, όταν βλέπω
ότι το Υπουργείο έκανε το καθήκον του απέ-
ναντι στην εκπαιδευτική κοινότητα. Θέλω να
ευχαριστήσω εδώ ενώπιόν σας όλα εκείνα τα
στελέχη της εκπαίδευσης τα διοικητικά ή τα
εκπαιδευτικά στελέχη που στερήθηκαν φέτος
το καλοκαίρι τις διακοπές τους για να µπορέ-
σουν τα αυτονόητα να ξαναγίνουν αυτονόη-
τα µετά από πολλές δεκαετίες. 
∆ηλαδή τα βιβλία να περιµένουν τους µαθη-
τές στα σχολεία που είχαν 15 χρόνια περίπου
να τους περιµένουν, συνήθως οι µαθητές
περίµεναν τα βιβλία, να καλυφθούν τα κενά,
ο νοµός σας ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ τα
προηγούµενα χρόνια από απουσία διδασκό-
ντων κι από κλειστά σχολεία γιατί δεν υπήρ-
χαν δάσκαλοι και καθηγητές, ενώ φέτος είναι
όλοι στη θέση τους από την ηµέρα που ξεκι-
νά ο αγιασµός.
Να έχει ολοκληρωθεί η εισαγωγική επιµόρ-
φωση για 7.300 νεοδιόριστους καθηγητές και
5.000 χιλιάδες αναπληρωτές τους πριν τον
αγιασµό κι όχι στη µέση της χρονιάς, ώστε
να παραλάβουν έτοιµοι τα παιδιά µας και να
µη χρειάζεται να λείπουν από το µάθηµα
κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς προ-
καλώντας αναστατώσεις στο εκπαιδευτικό
σύστηµα.
Να ξεκινήσει η πρόσθετη διδακτική στήριξη
από την αρχή της χρονιάς για να χτυπηθεί η
παραπαιδεία, να γίνει το φροντιστήριο µέσα
στο σχολείο, µε χρήµατα αυτή τη φορά από
το ίδιο το κράτος κι όχι από τα ευρωπαϊκά
προγράµµατα, έτσι ώστε να στηριχθούν τα
µεσαία και χαµηλά εισοδήµατα.
Και βεβαίως, να δοθεί µια νέα δυναµική στην
τεχνική και επαγγελµατική εκπαίδευση, η
οποία πραγµατικά είχε παρακµάσει για πολλά
χρόνια στον τόπο µας και η οποία φέτος δεί-
χνει να ανακάµπτει και δείχνει να ανακάµπτει
γιατί φέτος ολοκληρώνεται ο πρώτος τριετής
κύκλος που θα µας επιτρέψει να βγάλουµε
συµπεράσµατα και να διατυπώσουµε δηµό-
σια επίσηµα στοιχεία που δεν έχουν κατα-
γραφεί ακόµα.
Και παράλληλα η δυναµική αυτή τεκµαίρεται
όχι µόνο από αυτές τις υποδοµές που βλέπε-
τε µπροστά σας, τεκµαίρεται από το ότι
έχουν εξοπλιστεί πλήρως πάρα πολλά εργα-
στήρια, από το ότι έχουν χρηµατοδοτηθεί
ήδη σχολεία για να προχωρήσουν στη δηµι-
ουργία 120 ειδικών βιβλιοθηκών για την
τεχνική και επαγγελµατική εκπαίδευση, ότι
έχουν ξεκινήσει να λειτουργούν τα Γραφεία
∆ιασύνδεσης που θα επιτρέψουν στους απο-
φοίτους των τεχνικών και επαγγελµατικών
λυκείων, των ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ, να µπορούν να
βγουν κατευθείαν στην αγορά εργασίας.
Και βεβαίως την ίδια στιγµή ετοιµάζεται και
σχέδιο νόµου για να ψηφιστεί το επόµενο
διάστηµα στη Βουλή, το οποίο θα εκσυγχρο-
νίζει περαιτέρω τη διαδικασία λειτουργίας
αυτών των τµηµάτων, ώστε τα παιδιά που
αποφοιτούν από τα ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ, όπως είπε
πολύ σωστά ο ∆ιευθυντής του σχολείου να
µην είναι τα παραπαίδια της δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης, να έχουν το πλεονέκτηµα ότι
άµεσα εντάσσονται στην αγορά εργασίας και
κερδίζουν χρόνο σε σχέση µε τους άλλους
που έχουν επιλέξει έναν άλλο δρόµο προς τις
σπουδές. Κερδίζουν χρόνο διότι πραγµατικά
δηµιουργούν τις προϋποθέσεις για µια καλύ-
τερη ζωή. 
Θέλω να βεβαιώσω επίσης ότι είµαστε έτοι-

µοι να ανταποκριθούµε στο αίτηµα αυτού
εδώ του σχολείου, ώστε να θεσµοθετηθούν
ειδικότητες τέτοιες που να συνδέονται µε
την τοπική οικονοµία και ανάπτυξη, όπως
είναι τα τουριστικά ζητήµατα που τα έχει
ανάγκη η περιοχή για να έχει στελεχιακό
δυναµικό υψηλών προδιαγραφών και να
µπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των
καιρών. 
Είµαι βέβαιος ότι µε πολύ καλή και εποικοδο-
µητική συνεργασία θα τα πετύχουµε όλα
αυτά. Και ειλικρινά πιστεύω ότι ο χώρος της
παιδείας δεν ενδείκνυται ούτε για τη δηµι-
ουργία εντυπώσεων, ούτε για την πρόκληση
αντιπαραθέσεων. Όποιος το κάνει αυτό, υπο-
νοµεύει την προοπτική του ίδιου µας του
έθνους. 
Εµείς πιστεύουµε στη συνεργασία όλων των
πολιτών και κοινωνικών δυνάµεων και προ-
σπαθούµε δουλεύοντας ακάµατα να ανταπο-
κριθούµε µε πληρότητα στις υποχρεώσεις
µας ώστε να δικαιώσουµε τους γονείς που
µας εµπιστεύονται τα παιδιά τους και βέβαια
να ανταποκριθούµε στα οράµατα και τις
προσδοκίες των ίδιων των παιδιών στα οποία
οφείλουµε το µέλλον.
Σας ευχαριστώ πολύ».

Η σύσκεψη στο ∆ηµαρχείο
Μετά το πέρας των εγκαινίων πραγµα-
τοποιήθηκε σύσκεψη στο δηµαρχείο
στην οποία πήραν µέρος οι αιρετοί και
των δυο βαθµών τοπικής αυτοδιοίκησης
και εκπρόσωποι γονέων.

Στην τοποθέτησή του ο ∆ήµαρχος
Πάρου Χρήστος Βλαχογιάννης τόνισε
ανάµεσα στα άλλα:
«Πριν από λίγο εγκαινιάσατε το ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ
Πάρου. ∆εν πρέπει όµως να µας διαφεύγει
ότι κάποια άλλα παιδιά και αυτή τη σχολική
χρονιά θα είναι υποχρεωµένα να παρακολου-
θούν τα µαθήµατα σε κτήρια τα οποία δεν
προορίζονται για σχολεία και σε προκάτ
αίθουσες οι οποίες πρέπει επιτέλους να στα-
µατήσει η λειτουργία τους. Όταν συζητάτε
µε εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης
είµαι βέβαιος ότι τα προβλήµατα κυρίως που
σας θέτουν είναι αυτά που έχουν σχέση µε
την ανέγερση σχολικών κτηρίων όπως επίσης
και µε τις λειτουργικές δαπάνες.
Ο µαθητικός πληθυσµός της Πάρου αυξάνε-
ται µε πολύ γρήγορους ρυθµούς. Υπάρχουν
ανάγκες σε κτήρια κυρίως στην Παροικιά.
Άκουσα µε µεγάλη ικανοποίηση ότι θα κτι-
στούν νηπιαγωγεία. Είναι απαραίτητο τουλά-
χιστον για την Παροικιά η ανέγερση πολυθέ-
σιου νηπιαγωγείου διότι µέχρι σήµερα τα
νήπια στεγάζονται σε κτήρια που δεν πλη-
ρούν τις σύγχρονες προϋποθέσεις.
Οι λειτουργικές δαπάνες είναι ένα µεγάλο
πρόβληµα γιατί η πολιτεία µέχρι σήµερα από

ότι έχουµε διαπιστώσει όχι µόνο δεν αυξάνει
τις επιχορηγήσεις αλλά µάλλον τις µειώνει. Ο
∆ήµος της Πάρου τα τελευταία χρόνια για τις
λειτουργικές δαπάνες έχει βάλει βαθιά το
χέρι στην τσέπη. Ο ∆ήµος χρηµατοδοτεί τις
σχολικές επιτροπές µε ισόποσες δόσεις µε
αυτές του υπουργείου Παιδείας. Ετησίως ο
∆ήµος της Πάρου για λειτουργικές δαπάνες
δίνει από τον προϋπολογισµό του 250.000 µε
300.000 ευρώ.
Επίσης θέλω να σας θέσω το θέµα της σύν-
δεσης του ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ µε τη σχολή τουριστι-
κών επαγγελµάτων. Η Πάρος δικαιούται µια
τέτοια σχολή. Τέλος θέλω να σας πω, πως
όντως φέτος τα βιβλία περίµεναν τους µαθη-
τές και επίσης δεν έχουµε τα κενά που είχα-
µε τις προηγούµενες χρονιές σε επίπεδο
εκπαιδευτικών. Θεωρώ όµως ότι οι αποσπά-
σεις των εκπαιδευτικών θα πρέπει να σταµα-
τήσουν να γίνονται τον Σεπτέµβριο γιατί
εµάς µας δηµιουργούν προβλήµατα».

Η κ. Πρωτολάτη
Η Έπαρχος Πάρου - Αντιπάρου Γρηγορία
Πρωτολάτη έθεσε στη σύσκεψη τα προβλή-
µατα κατά σειρά προτεραιότητας:
«1. Η κατασκευή ενός γυµνασίου στην
Παροικιά. Ήδη έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ η
µελέτη µε ποσό 305.000 ευρώ. Πρέπει να
ξεπεράσουµε κάποια προβλήµατα που υπάρ-
χουν όσο αφορά τον συντελεστή δόµησης
και να συνεχιστεί αυτή η µελέτη.
2. Η προσθήκη τεσσάρων αιθουσών στο 2ο
∆ηµοτικό σχολείο Παροικιάς. Αυτή τη στιγµή
τα παιδιά στεγάζονται σε αίθουσες προκάτ. Η
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση είναι αποφασισµέ-
νη να δώσει 500.000 ευρώ για να αγοραστεί
το όµορο οικόπεδο. Θα ήθελα να εξετάσετε
τη δυνατότητα εάν υπάρχει χρηµατοδότηση
και από το υπουργείο δεδοµένο ότι το όµορο
οικόπεδο έχει κόστος 1.800.000 ευρώ.
3. Η κατασκευή νηπιαγωγείου στην Παροικιά.
Υπάρχει ανεπάρκεια χώρου στο 2ο νηπιαγω-
γείο της Παροικιάς.
4. Προσθήκη αιθουσών στο Λύκειο της
Νάουσας, στο γυµνάσιο Αρχιλόχου.
5. Μετασκευή χώρου στο γυµνάσιο της
Αντιπάρου.
6. Κατασκευή νηπιαγωγείου στην Αγκαιριά
και στη Μάρπησσα
7. Ολοκλήρωση της προσθήκης στο δηµοτικό
σχολείο του Αρχιλόχου».

Ο κ. Κόκκινος
Ο Γ.Γ. της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
Χαράλαµπος Κόκκινος τόνισε από την πλευρά
του:
«Για την Πάρο υπάρχει αίτηµα από τη διεύ-
θυνση δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και τη
Νοµαρχία Κυκλάδων για την κατασκευή του
2ου γυµνασίου Παροικιάς. Έγινε αναφορά,
έχει ενταχθεί εδώ και 1,5 χρόνο η µελέτη
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στο Επιχειρησιακό Περιφερειακό Πρόγραµµα
και αναµένουµε την ωρίµανση της µελέτης.
Είµαστε έτοιµοι µόλις έρθει η τελευταία έκθε-
ση εκχώρησης από το υπουργείο
Οικονοµικών να ανοίξουµε το µέτρο για την
παιδεία µε αρχικό προγραµµατισµό 30 εκατ.
ευρώ από τα 80 εκατ. που έχουµε στη διάθε-
σή µας.
Εποµένως όποια ώριµη πρόταση υπάρχει
µπορεί να κατατεθεί και εκφράζοντας και την
πολιτική βούληση της κυβέρνησης να προ-
χωρήσουµε στην ένταξη και στη στήριξή
της».

Ο κ. Μπάιλας
Ο Νοµάρχης Κυκλάδων µίλησε για αιτήµατα
που είναι έτοιµος να ανταποκριθεί:
«Στην Πάρο µπορεί να φαίνονται πολλά τα
αιτήµατα αλλά το νησί γνωρίζει µια µεγάλη
αύξηση πληθυσµού. Εγώ στο αίτηµα που
έχει βάλει το Επαρχιακό Συµβούλιο της
Πάρου είµαι διατεθειµένος να ανταποκριθώ.
Για τα νηπιαγωγεία προτείναµε να γίνουν δυο
στην Πάρο ένα στη Μάρπησσα και ένα στην
Αγκαιριά. Για το νηπιαγωγείο της Παροικιάς
είµαστε αποφασισµένοι να το επισκευάσουµε
µε χρήµατα της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

Η κ. Φαρούπου-Μανέτα
Η πρόεδρος της Κοινότητας Αντιπάρου κ.
Βαρβάρα Φαρούπου-Μανέτα µίλησε για τα
προβλήµατα και τις ανάγκες σε σχολικές
υποδοµές στο νησί:
«Στο νησί της Αντιπάρου έχουµε τα προβλή-
µατά µας που αφορούν το µοναδικό συγκρό-
τηµα που στεγάζει το νηπιαγωγείο, το δηµο-
τικό το γυµνάσιο και την πρώτη λυκειακή
τάξη. Το µεγάλο µας πρόβληµα είναι η
παλαιότητα και η έλλειψη αιθουσών κυρίως
για το γυµνάσιο. ∆ικαιολογηµένα όλοι όσοι
έχουν παιδιά ανησυχούν για την εικόνα αυτή.
Ενώ σε όλη την Ελλάδα κυριαρχεί το ζήτηµα
σύγχρονη σχολική µονάδα στον τοµέα αυτό
η Αντίπαρος έχει µείνει πίσω. Το 2004 είχαµε
την ευκαιρία να εντάξουµε για το νησί µας
τη δηµιουργία µεγάλης σύγχρονης σχολικής
µονάδας για να στεγάσουµε το γυµνάσιο µε
το λύκειο δηµιουργώντας δυο ακόµα λυκεια-
κές τάξεις. Τορπιλίστηκε σε επαρχιακή συνά-
ντηση που πραγµατοποιήθηκε στην
Αντίπαρο. Την πρώτη λυκειακή τάξη δηµι-
ουργήσαµε το 2003 εκµεταλλευόµενοι το
προεδρικό διάταγµα του ’98. Θέλουµε να
πιστεύουµε ότι όταν θα είµαστε έτοιµοι επι-
βάλλεται να προχωρήσουµε στη δηµιουργία
δεύτερης και τρίτης λυκειακής τάξης διότι η
γνώση στην εποχή µας αποτελεί απαραίτητο
εφόδιο για τα παιδιά και η φοίτηση στο
λύκειο είναι πλέον δεδοµένη. Η µεταφορά
των µαθητών από την Αντίπαρο στην Πάρο
και αντίστροφα δηµιουργεί πολλά προβλήµα-
τα. Χαµένες ώρες κατά τη µεταφορά, απου-
σίες λόγω απαγορευτικών το χειµώνα, πρό-

σθετα έξοδα. Σήµερα όµως είναι επιτακτική η
ανάγκη δηµιουργίας σύγχρονου σχολικού
συγκροτήµατος στην Αντίπαρο, που θα στε-
γάσει το γυµνάσιο που στερείται αιθουσών.
Το γυµνάσιο που λόγω παλαιότητας χρόνο
µε το χρόνο γίνεται επικίνδυνο.
Πρότασή µου κ. Υπουργέ και πρόταση της
Αντιπάρου είναι η κατασκευή ενός σχολικού
συγκροτήµατος στο νησί µας που θα στεγά-
σει το γυµνάσιο και το λύκειο στη µεγάλη
κοινοτική έκταση που είναι κατάλληλη για
την περίπτωση και βρίσκεται δίπλα στους
υφιστάµενους αθλητικούς χώρους. Για την
επίτευξη αυτού του στόχου ζητάµε τη δική
σας συνδροµή κ. Υπουργέ και του Γ.Γ. της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».

Ο κ. Μπιζάς
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Κώστας Μπιζάς ανα-
φέρθηκε στα προβλήµατα που αντιµετωπίζει
η Παροικιά:
«Είναι επιτακτική ανάγκη να χρηµατοδοτηθεί
η κατασκευή νέου ή αλλιώς δεύτερου γυµνα-
σίου.
Όσο αφορά το γυµνάσιο υπάρχει ο νόµος
250, που αναφέρει ότι δεν µπορεί να γίνει
σχολικό κτήριο σε όµορο οικόπεδο µε νεκρο-
ταφείο. Είναι επιτακτική ανάγκη λοιπόν για
µια έκταση που ο ∆ήµος έδωσε στη
Νοµαρχία να εξετάσετε και να απαντήσετε
άµεσα εάν µπορεί εκεί να γίνει γυµνάσιο.
Αλλιώς µην χάνουµε χρόνο. Εφόσον η απά-
ντηση είναι αρνητική θα ήθελα να σηµειώσε-
τε το θέµα του Αγροκηπίου που υπάρχει στο
∆ήµο Πάρου.
Το 2003 στο 2ο δηµοτικό Παροικιάς τοποθε-
τήθηκαν τρεις προκάτ αίθουσες µε πολλές
τυµπανοκρουσίες από τον προηγούµενο
δήµαρχο. Χθες οι γονείς µάζεψαν 79 υπογρα-
φές τις κατέθεσαν στον διευθυντή και
αρνούνται να αφήσουν τα παιδιά τους να
µπουν στις αίθουσες που µυρίζουν και θυµί-
ζουν τριτοκοσµική χώρα».

Ο κ. Τάσος Τριαντάφυλλος
Ο πρόεδρος του Σ.Γ.κ.Κ του 2ου δηµοτικού
Παροικιάς, εκπρόσωπος της συντονιστικής
επιτροπής όλων των ∆.Σ. των συλλόγων της
Πάρου παρέδωσε στον Υπουργό το υπόµνη-
µα µε την καταγραφή των προβληµάτων στα
σχολικά κτήρια της Πάρου. Στην τοποθέτησή
του τόνισε:
«Κύριε Υπουργέ το έργο που εγκαινιάσατε
σήµερα είναι µεγάλο, όµως τα στεγαστικά
προβλήµατα στο νησί µας παραµένουν
πολλά και άλυτα. Το Μάρτιο του 2008 όλα
τα ∆.Σ. της πρωτοβάθµιας και
∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης του νησιού µας
συγκεντρωθήκαµε, καταγράψαµε, παρουσιά-
σαµε και προωθήσαµε στους αρµόδιους
φορείς όλα τα κτηριακά προβλήµατα στα
σχολικά συγκροτήµατα της Πάρου.
∆υστυχώς δεν ίδρωσε τα αυτί κανενός. ∆εν

ενηµερωθήκαµε από την Τοπική
Αυτοδιοίκηση εάν έχει γίνει κάτι. Αν έχουν
δροµολογήσει κάποια πράγµατα.
Στο 2ο δηµοτικό σχολείο Παροικιάς για 6ο
συνεχόµενο χρόνο στεγάζονται τα παιδιά µας
σε επικίνδυνες ακατάλληλες και ανθυγιεινές
προκάτ αίθουσες. Όλοι αυτοί οι γονείς που
βλέπετε πίσω µου είναι οι γονείς των παιδιών
αυτών και είναι σήµερα εδώ για να εκφρά-
σουν την πικρία και την αγανάκτησή τους για
την κατάσταση που επικρατεί στην Πάρο της
ανάπτυξης και της προόδου το έτος 2008.
∆εν πέρασε απαρατήρητο από κανέναν µας
χθες κατά τη διάρκεια του αγιασµού πως δεν
παραβρέθηκε κανένας. Εκτός από το πρό-
βληµα του 2ου δηµοτικού που θεωρούµε
πως πρέπει να λυθεί άµεσα, λόγω του αυξα-
νόµενου µαθητικού πληθυσµού στο νησί και
µε µεγάλη ικανοποίηση το ακούσαµε αυτό
από τον κ. ∆ήµαρχο ζητάµε από εσάς ένα
σχολείο πρωτοβάθµιας και ένα σχολείο δευ-
τεροβάθµιας εκπαίδευσης στην Παροικιά.
Όσον αφορά για τη µίσθωση ακινήτου για το
2ο δηµοτικό. Αυτό έγινε το καλοκαίρι, υπήρ-
ξε ένας ο ενδιαφερόµενος. Νοµίζουµε σαν
γονείς ότι όπως έγινε σε ανάλογες περιπτώ-
σεις σε άλλα σχολεία της Πάρου είναι µικρή
η δαπάνη στο κτήριο αυτό για να τοποθετη-
θούν τα παιδιά µας προσωρινά ούτως ώστε
να φύγει αυτό το αίσχος που λέγεται προκάτ
αίθουσες. Ήταν ένας ο µειοδότης, δεν είχαµε
ενηµέρωση από το Επαρχείο, δεν γνωρίζω τι
ακριβώς έγινε. Με ηµεροµηνία 9 Σεπτεµβρίου
βγαίνει καινούργιος διαγωνισµός».
Στην τοποθέτηση του κ. Τριαντάφυλλου
απάντησε ο ∆ήµαρχος Πάρου Χρήστος
Βλαχογιάννης:
«Κύριε πρόεδρε είναι άδικο να εκµηδενίζετε
τα πάντα. Ο δήµος της Πάρου πρόσφατα
έδωσε 10.000 ευρώ µόνο για συντήρηση του
2ου δηµοτικού. Καλό είναι να τα λέµε όλα
και να µην λέµε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση
δεν ακούει τίποτα».

Ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Αντώνης Αρκάς παίρνοντας το λόγο είπε
τα εξής:
«Ασφαλώς και είστε υπερήφανος και δίκαια
που εγκαινιάσατε ένα ακόµα σχολείο.
Φαντάζοµαι όµως ότι δεν είστε καθόλου υπε-
ρήφανος για το ότι αυτό το σχολείο έκανε 10
χρόνια για να φτιαχτεί. Και έχω την εντύπω-
ση ότι ένα πολύ µεγάλο κοµµάτι αυτού του
χρόνου οφείλεται στην επάρατη γραφειοκρα-
τία που όλοι µας θέλουµε να πολεµήσουµε.
Το ερώτηµά µου είναι αν θα µπορέσουµε να
ξεπεράσουµε αυτό το τεράστιο πρόβληµα
γιατί όντως φοβούµαι ότι τα νηπιαγωγεία
που αιτούνται σήµερα µάλλον θα πρέπει οι
γονείς να καθυστερήσουνε τις συλλήψεις
γιατί δεν θα προλάβουν ποτέ τα παιδιά τους
να πάνε. Είναι αδιανόητο να συζητούµε και
να λέµε ότι ένα δηµόσιο έργο θέλει 10 χρό-
νια για να γίνει».

Ο Σωτήρης Καστρουνής µίλησε για την
ακαταλληλότητα του οικοπέδου δίπλα
στο νεκροταφείο:
«Εδώ και δυο χρόνια το Επαρχείο Πάρου
προσπαθεί παρακάµπτοντας κάθε νοµιµότητα
και λογική να χτίσει σχολείο (σ.σ. γυµνάσιο)
σε οικόπεδο επικίνδυνα ακατάλληλο.
1ο. Είναι πολύ µικρός χώρος. Σχεδόν τέσσε-
ρα στρέµµατα από τα οποία το 1,5 είναι
αρχαιολογικός χώρος, αποµένουν 2,5 στρέµ-
µατα για κτήρια, αύλειους χώρους και
χώρους άθλησης. ∆εν χωράνε!
2ο. Και το σηµαντικότερο. Ο χώρος είναι
όµορος µε το νεκροταφείο κάτι που και υγει-
ονοµικά τον καθιστά επικίνδυνα ακατάλληλο.
Ο νόµος προβλέπει 250 µέτρα µακριά από
νεκροταφείο για νέο κτίσµα. Κανείς δεν µπο-
ρεί να παίζει µε την δηµόσια υγεία και µάλι-
στα αν πρόκειται για την υγεία των παιδιών
µας».
Ο ∆ήµαρχος Πάρου Χρήστος
Βλαχογιάννης απάντησε στα όσα υπο-
στήριξε ο κ. Καστρουνής:
«Για να ξέρουµε τι λέµε ο ∆ήµος και το
δηµοτικό συµβούλιο αποφάσισε να παραχω-
ρήσει το οικόπεδο που είναι δίπλα στο
νεκροταφείο γιατί είναι το µοναδικό που δια-
θέτει. Για το Αγροκήπιο που ειπώθηκε δεν
είναι ιδιοκτησίας του ∆ήµου. Ανήκει στο
υπουργείο Γεωργίας και ακόµα δεν έχει

παραχωρηθεί στο ∆ήµο. Να µην µιλάµε για
οικόπεδα που δεν µας έχουν παραχωρηθεί
ακόµα. Ο ∆ήµος εκφράζει τη διάθεση να
παραχωρήσει το µοναδικό οικόπεδο που
έχει».

Οι απαντήσεις
του υπουργού
Κλείνοντας ο κ. Στυλιανίδης απάντησε στα
θέµατα που του τέθηκαν κατά τη διάρκεια
της σύσκεψης.

Για τα 13 νηπιαγωγεία στις Κυκλάδες
«Έχουµε προγραµµατίσει για το νοµό
Κυκλάδων και έχουµε διασφαλίσει πιστώσεις
4.550.000 ευρώ για τη δηµιουργία 13 νηπια-
γωγείων. Το που θα τοποθετηθεί το κάθε
ένα από αυτά όµως δεν είναι δική µας ευθύ-
νη και αρµοδιότητα να το αποφασίσουµε. Θα
πρέπει να γίνει διαβούλευση της Νοµαρχίας
µε τους ∆ήµους. Εάν τα κενά δεν καλυφθούν
εµείς είµαστε διατεθειµένοι να προσθέσουµε
ένα ή και δυο νηπιαγωγεία. Οι προτεραιότη-
τες και η χωροθέτηση θα πρέπει να γίνει σε
συνεργασία µεταξύ της Νοµαρχιακής
Αυτοδιοίκησης και να µας υποδείξουν «καθα-
ρά» οικόπεδα έτοιµα άρτια και οικοδοµήσιµα.
Την επόµενη ώρα ο ΟΣΚ θα έρθει και θα
χρηµατοδοτήσει το έργο και σε απευθείας
δηµοπράτηση για να υλοποιηθεί».

Για τη δηµιουργία σχολικής βιβλιοθήκης
στο Λύκειο Παροικιάς:
«Είναι σε εξέλιξη ένα πρόγραµµα για τη
δηµιουργία σχολικής βιβλιοθήκης στο ηµερή-
σιο Ενιαίο Λύκειο Παροικιάς. Θα τρέξει η
χρηµατοδότηση και θα ολοκληρωθεί αυτό το
έργο».

Για το 2ο δηµοτικό της Παροικιάς:
«Στο δεύτερο δηµοτικό Παροικιάς που ανη-
συχούν και οι γονείς. Το θέµα της καθαρότη-
τας, της καταλληλότητας του οικοπέδου θα
πρέπει να λυθεί εδώ, σε επίπεδο τοπικής και
νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης. ∆εν έχουµε
εµείς αρµοδιότητα να το κάνουµε. Εµείς, και
το δεσµευόµαστε εδώ ενώπιόν σας, έχουµε
τη δυνατότητα αύριο να χρηµατοδοτήσουµε
µε προγραµµατική συµφωνία τη Νοµαρχία
για να κατασκευάσει κανονικές αίθουσες. Τον
χώρο δεν µπορούµε να τον αγοράσουµε
εµείς. Είναι µια αρχή που τηρείται σε όλη την
Ελλάδα. Έχει συγκεκριµένο προϋπολογισµό ο
ΟΣΚ για να καλύψει το πρόγραµµά του, την
κατασκευή κτηρίων. 
Καθαρίστε αυτό το θέµα µεταξύ σας. ∆ώστε
µας οικόπεδο ακέραιο και τακτοποιηµένο και
αύριο θα σας δώσουµε τα χρήµατα για την
κατασκευή σχολικού κτηρίου».

Για το 2ο γυµνάσιο της Παροικιάς
«Στο 2ο γυµνάσιο Παροικιάς έχουµε δυο
δυνατότητες. Η µια µε προγραµµατική συµ-
φωνία για χρηµατοδότηση απ’ ευθείας από
το υπουργείο Παιδείας για ένα σχολείο στην
Παροικιά και ένα σχολείο στην Αντίπαρο. Το
ένα µπορεί να χρηµατοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ
προφανώς το γυµνάσιο της Παροικιάς και το
άλλο µπορεί να χρηµατοδοτηθεί µε απ’
ευθείας προγραµµατική συµφωνία από εµάς
σε οικόπεδο που εσείς θα µας υποδείξετε.
Η ευθύνη η δική µας είναι να δώσουµε τα
λεφτά. Για αυτά τα δυο έργα τα λεφτά τα
δίνουµε».

Για το οικόπεδο δίπλα
στο νεκροταφείο:
«Ο νόµος όπως είναι διατυπωµένος µιλάει για
250 µέτρα. Αν η τοπική κοινωνία υποδείξει
ότι υπάρχει αξεπέραστο πρόβληµα και υπο-
δείξει το συγκεκριµένο χώρο δεν θα διαφω-
νήσουµε. Εσείς θα µας πείτε τι θεωρείτε
κατάλληλο. Η τοπική αυτοδιοίκηση οφείλει
να βρει το οικόπεδο, να το τακτοποιήσει και
να µας πει εδώ το θέλω. Περιµένουµε από
εσάς καθαρή πρόταση και εµείς θα προχωρή-
σουµε άµεσα. 
Αν χρειάζεστε διαµεσολάβηση του υπουργεί-
ου Παιδείας προς άλλο υπουργείο για την
παραχώρηση γης και εκεί να βοηθήσουµε.
Να γνωρίζετε όµως ότι δεν υπογράφουµε
εµείς.
Έχουµε ετοιµότητα και τη χρηµατοδοτική
δυνατότητα να προβούµε σε κατασκευή πρό-
σθετων καινούργιων αιθουσών».
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ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟ
Το Γρι-Γρι “Μαρία”

ΤΣΑΝΤΑΝΗΣ
ΦΡ. ΑΡΣΕΝΙΟΣ

Σε δελτίο τύπου που εξέδωσε ο Σύνδεσµος
∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Πάρου - Αντιπάρου
και υπογράφει ο πρόεδρος του Συνδέσµου Γιώργος
Καρατζάς, γίνεται γνωστό ότι στις 17 Σεπτεµβρίου
2008 πραγµατοποιήθηκε επίσκεψη και έλεγχος στην
δοκιµαστική λειτουργία και πορεία υλοποίησης των
έργων του ΧΥΤΑ.
Τον έλεγχο, σύµφωνα πάντα µε το δελτίο τύπου,
πραγµατοποίησε ο τεχνικός σύµβουλος της ΕΠΕΜ Α.Ε.
κ. Κωνσταντίνος Ναούµ. Τον συνόδευσαν ο
υπεύθυνος λειτουργίας του ΧΥΤΑ, περιβαλλοντολόγος
του ∆ήµου Πάρου κ. Γιάννης ∆ρακουλάκος, ο
επιβλέπων µηχανολόγος µηχανικός του ∆ήµου Πάρου,
κ. ∆ιαµαντής Ρώτας, και ο πρόεδρος του Συνδέσµου κ.
Γιώργος Καρατζάς.
Έπειτα από τους δύο πρώτους µήνες δοκιµαστικής
λειτουργίας του ΧΥΤΑ, καταλήγει το δελτίο τύπου,
έγιναν αρκετές επισηµάνσεις, στον εκπρόσωπο της
αναδόχου κοινοπραξίας του έργου κ. Ηλία Βασιλάκη,
για την βελτιστοποίηση της λειτουργίας του έργου».

Σε ενηµερωτικά φυλλάδια που έχει µοιράσει ο
∆ήµος Πάρου στους κατοίκους και επισκέπτες του
νησιού, σχετικά µε την ανακύκλωση, γίνεται γνωστό
ότι έχουν τοποθετηθεί 212 κάδοι ανακύκλωσης σε
κεντρικά και απόκεντρα σηµεία, στα χωριά του
νησιού, που είναι για πλαστικό και γυαλί.

Ο ∆ήµος Πάρου
επισηµαίνει ακόµα και τα
εξής:
∆εν πετάµε οτιδήποτε
σκουπίδια στους κάδους
ανακύκλωσης - ΜΟΝΟ
αντικείµενα από γυαλί &
πλαστικό στον ανάλογο Κάδο.
Αυτός είναι ο πιο σηµαντικός
κανόνας.

Στους Κάδους Ανακύκλωσης Γυαλιού µπορούµε
να τοποθετήσουµε:
- οτιδήποτε γυάλινα µπουκάλια οποιουδήποτε
χρώµατος.
- γυάλινα βαζάκια.
- άλλα εξολοκλήρου γυάλινα αντικείµενα.
Στους Κάδους Ανακύκλωσης Πλαστικού:
- πλαστικά µπουκάλια νερού, αναψυκτικών, λαδιού,
καθαριστικών και άλλων απορρυπαντικών, σαµπουάν,
αφρόλουτρων, αποσµητικών κ.λπ.
- πλαστικά κουτιά & κεσεδάκια από γιαούρτι, βούτυρο
κ.λπ.
- πλαστικά σωληνάρια οδοντόκρεµας
- πλαστικές σακούλες
- συσκευασίες Τetra Pak από χυµούς, γάλα κ.λπ.
Ξεπλένουµε τις συσκευασίες που περιείχαν τροφές.
Εάν περιέχουν υπολείµµατα τροφών ∆ΕN τις βάζουµε
στους Κάδους Ανακύκλωσης. Όλες οι συσκευασίες
πρέπει να είναι εντελώς άδειες.
Αφαιρούµε τα πώµατα και καπάκια από τις
συσκευασίες για να µπορούν να συµπιεστούν
αργότερα ή συµπιέζουµε ελαφρά τις πλαστικές
συσκευασίες προς ανακύκλωση έτσι πιάνουν και
λιγότερο χώρο στον κάδο.

ÅðéóçìÜíóåéò óôïí áíÜäï÷ï
ó÷åôéêÜ ìå ôï Ýñãï ôïõ ×ÕÔÁ
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ΠΑΡΟΣ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ τηλ.: 22840 24254, fax: 22840 24977

ΝΑΟΥΣΑ περιφερειακός Νάουσας - Μάρπησσας

τηλ.: 22840 28557, fax: 22840 24977

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ τηλ.: 22840 61196

Με έγγραφό τους προς τον Υπουργό
Υγείας ∆ηµήτρη Αβραµόπουλο που κοι-
νοποιείται στον ∆ήµο, στο Επαρχείο, στο
Κέντρο Υγείας και στα τοπικά ΜΜΕ,
400 φορείς και κάτοικοι της
Μάρπησσας και της ευρύτερης περιοχής
που το υπογράφουν, ζητούν αναβάθµιση
του αγροτικού ιατρείου της Μάρπησσας

σε Πολυδύναµο.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι το αγροτικό
ιατρείο λειτουργεί µόνο κάθε Τετάρτη
και βέβαια αδυνατεί να καλύψει τις
ανάγκες της περιοχής και ιδιαίτερα τους
καλοκαιρινούς µήνες.
Τη δεκαετία του ’60 το αγροτικό ιατρείο
της Μάρπησσας λειτουργούσε σε καθη-

µερινή βάση µε αγροτικό γιατρό, νοσο-
κόµα και µαία.
Όπως µας πληροφόρησε ο πρόεδρος του
Κ.Υ. κ. Γιώργος Μπιζάς η κενή θέση του
αγροτικού γιατρού της Μάρπησσας πρό-
κειται να καλυφθεί εντός του προσεχούς
Οκτωβρίου, οπότε το ιατρείο θα λειτουρ-
γεί σε καθηµερινή βάση.

ΚΚάτοικοι  και  φφορείςς
Ζητούν την ίδρυση πολυδύναµου
ιατρείου στη Μάρπησσα

55 γιατρούς, 22 ειδικοτήτων, περιλαµβά-
νει ο Οργανισµός του νέου Γενικού
Νοσοκοµείο Πάρου σύµφωνα µε την εισή-
γηση - σχέδιο Οργανισµού (πίνακας
δεξιά).
Ήδη έχει εγκριθεί από τη ∆ΥΠΕ Πειραιώς
και Νήσων και έχει σταλεί από τα τέλη
Ιουνίου στις αρµόδιες υπηρεσίες του
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης για την τελική αξιολόγηση
και έγκριση.
Στον Οργανισµό υπάρχουν 19 θέσεις
διευθυντών, 18 θέσεις Επιµελητών Α’ και
18 θέσεις Επιµελητών Β’.
Στο έγγραφο που στάλθηκε στο Υπουργείο
Υγείας από τη ∆ΥΠΕ Πειραιώς και Νήσων
αναφέρονται µεταξύ άλλων και τα εξής:
“Εγκρίνουµε
1. Τη σύσταση Γενικού Νοσοκοµείου δυνα-
µικότητας 44 κλινών στο νησί της Πάρου
ώστε να καλυφθούν υγειονοµικά οι ανά-
γκες των κατοίκων της Πάρου και των
κατοίκων της Αντιπάρου.
2. Την έγκριση Οργανισµού για το Γενικό
Νοσοκοµείο Πάρου σύµφωνα µε τη συνηµ-
µένη εισήγηση - σχέδιο Οργανισµού
3. Τη διαβίβαση της παρούσας στις αρµό-
διες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την τελική
αξιολόγηση και έγκριση”.

Γενικό  Νοσοκομείο  Πάρου

Óôï õðïõñãåßï Õãåßáò ãéá Ýãêñéóç
ç åéóÞãçóç - ó÷Ýäéï ôïõ Ïñãáíéóìïý

ΜΜΠΠΑΑΣΣΚΚΕΕΤΤ  -  ΑΑΜΜΕΕΣΣ  ΜΜααρρππηησσσσααϊϊκκόόςς

Απόλυτη επιτυχία
Με απόλυτη επιτυχία διορ-
γανώθηκε στις 12 και 13
Σεπτεµβρίου για άλλη µια
φορά από τον ΑΜΕΣ
Μαρπησσαϊκό το 2ο τουρ-
νουά µπάσκετ µίνι κορι-
τσιών µε συνδιοργανωτή
την Ε.Σ.Κ. Κυκλάδων.

Τα αποτελέσµατα
των αγώνων του τουρνουά
είναι:
ΑΟ Ερµούπολης -
ΤΑΚ Περιστεριώνας 39 - 14
ΑΜΕΣ Μαρπησσαϊκός -
Α.Ο. Μυκόνου 30 - 21
ΤΑΚ Περιστεριώνας -

Α.Ο. Μυκόνου 30 - 21
ΑΜΕΣ Μαρπησσαϊκός -
Α.Ο. Ερµούπολης 28 - 36
ΤΑΚ Περιστεριώνας -
ΑΜΕΣ Μαρπησσαϊκός
14 - 32
Α.Ο. Μυκόνου -
Α.Ο. Ερµούπολης 25 - 44

ΝΝέέοο  ∆∆..ΣΣ..
σσττοο  σσύύλλλλοογγοο
««ΟΟιι  ΦΦίίλλοοιι
ττοουυ  ∆∆ρρυυοούύ»»
Οι «Φίλοι του
∆ρυού» απέκτησαν
νέο ∆ιοικητικό
Συµβούλιο.
Προέκυψε από τις
εκλογές που πραγ-
µατοποιήθηκαν στις
19 Αυγούστου 2008.
Το Νέο ∆.Σ.  συγκρο-
τήθηκε σε σώµα ως
εξής: 
Πρόεδρος, Πρέκα
Ιουλία,
Αντιπρόεδρος,
Κουτσουµπέλης
Γιώργος, Γ.
Γραµµατέας,
Μετζιδάκης
Χρήστος, Ταµίας,
Τριβυζά Στέλλα, Α.Γ.
Γραµµατέας,
Γιαννούλης
Ιωάννης, Α. Ταµίας,
Μπανάκα Ζαµπέτα
και µέλη, Πρέκα
Αντωνία, Ραγκούσης
Μιχαήλ και
Ασπροπούλου Άννα.

ΈΈγγκκρριισσηη
ααπποολλοογγιισσμμοούύ  -
ιισσοολλοογγιισσμμοούύ
Έγκριση απολογι-
σµού έτους 2007 -
ισολογισµού και
οικονοµικών κατα-
στάσεων διαχειριστι-
κού έτους 1/1/2007
έως 31/12/2007
∆ήµου Πάρου”, είναι
το θέµα που θα
συζητηθεί στη συνε-
δρίαση του ∆ηµοτι-
κού Συµβουλίου που
θα πραγµατοποιηθεί
τη ∆ευτέρα 29
Σεπτεµβρίου 2008
και ώρα 19.00 στην
αίθουσα συνεδριάσε-
ων του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου.
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Στις δικαστικές αίθουσες θα
λύσουν όπως όλα δείχνουν τις
διαφορές του η ∆ΕΥΑΠ και ο
πρόεδρός της Στέλιος
Φραγκούλης και ο Νίκος
Μαρινάκης.
Στην τελευταία του συνεδρίαση
το ∆.Σ. της ∆ΕΥΑΠ αποφάσισε
κατά πλειοψηφία να καταθέσει
µηνυτήρια αναφορά προς τον
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου κατά
του κ. Μαρινάκη για συκοφαντική
δυσφήµηση µέσω των ΜΜΕ και δια-
σπορά ψευδών, ανυπόστατων και
επικίνδυνων ειδήσεων για τη δηµό-
σια υγεία που προσβάλλουν το
κύρος και την αξιοπιστία της
∆ηµοτικής Επιχείρησης.
Στη συνεδρίαση του ∆.Σ. της ∆ΕΥΑΠ
εισηγητής του θέµατος ήταν ο
πρόεδρός της κ. Στέλιος
Φραγκούλης:

«Με την υπ’ αριθµ. 129/2008 από-
φαση το ∆.Σ. της ∆ΕΥΑΠ είχε εγκρί-
νει την κατάθεση µηνυτήριας αναφο-
ράς προς τον Εισαγγελέα
Πρωτοδικών Σύρου κατά του κ.
Μαρινάκη για συκοφαντική δυσφή-
µηση µέσω των ΜΜΕ και διασπορά
ψευδών, ανυπόστατων και επικίνδυ-
νων ειδήσεων για τη δηµόσια υγεία
που προσβάλλουν το κύρος και την
αξιοπιστία της ∆ηµοτικής
Επιχείρησης. Σε περίπτωση δε που ο
κ. Μαρινάκης ανασκευάσει πλήρως
το δηµοσίευµα και ζητήσει δηµόσια
συγγνώµη µε ανακοίνωσή του στα
ΜΜΕ και στην Υπηρεσία πριν από
τη σχετική κατάθεση της µηνυτήριας
αναφοράς, αυτή να επανεξεταστεί
από το ∆.Σ. και να αποφασίσει σχετι-
κά. σε αντίθετη περίπτωση η υπόθε-
ση να προχωρήσει κανονικά.
Μετά από την παραπάνω απόφαση,
ο κ. Μαρινάκης απέστειλε δήλωση
στα ΜΜΕ και στη συνέχεια έγγραφο
προς το ∆.Σ. της Επιχείρησης, στα
οποία αναφέρει ότι το αρχικό του
έγγραφο ήταν µια επισήµανση των
απτών υδρευτικών προβληµάτων που
αντιµετωπίζει, ενώ η φράση του «τα
λύµατα στο Λευκιανό ρέµα µολύνουν
το νερό των Μαρµάρων», παρεξηγή-
θηκε και δεν είχε καµία περίπτωση
την έννοια ότι η ∆ΕΥΑΠ εν γνώσει

της τροφοδοτεί κάποια περιοχή της
Πάρου µε ακατάλληλο ή µολυσµένο
νερό. Συνέχισε λέγοντας ότι γνωρίζει
ότι πραγµατοποιούνται συνεχείς
χηµικές αναλύσεις και το νόηµα της
συγκεκριµένης φράσης είναι ότι όλοι
οι πολίτες πανελλαδικά αγωνιούν για
τη διατήρηση της ποσότητας και της
ποιότητας του υδροφόρου ορίζοντα
στο µέλλον σε συνδυασµό µε τη µεί-
ωση των βροχοπτώσεων. Η επικέ-
ντρωση και ανάδειξη µιας φράσης
από όλο το κείµενο δηµιούργησε τον
κίνδυνο να εµφανιστεί ζήτηµα που
σε καµία περίπτωση δεν υπάρχει,
σύµφωνα µε τον κ. Μαρινάκη».

Η τελική πρόταση του κ.
Φραγκούλη έχει ως εξής:
«Η απάντηση του κ. Μαρινάκη
περιορίζεται σ’ ένα θέµα των καταγ-
γελιών του και υποχωρεί φραστικά,

θεωρώντας µάλιστα ότι η φράση του
παρεξηγήθηκε. Κατά την άποψή µου
η καταγγελία του είναι σαφέστατη
και επικίνδυνη για τη δηµόσια
υγεία.
Προσπαθεί να δώσει τις όποιες εξη-
γήσεις και να την περιορίσει µέσα σε
στενά πλαίσια του ∆.Σ. της ∆ΕΥΑΠ
και όχι να την δηµοσιοποιήσει στα
ΜΜΕ όπως αναφέρει η απόφαση του
∆.Σ.
Η επιστολή του περιορίζεται µόνο
στο συγκεκριµένο θέµα, αγνοώντας
τις άλλες κατηγορίες που αναφέρει
δηµόσια, γεγονός που αφήνει εκτε-
θειµένους τον Πρόεδρο και την αξιο-
πιστία της ∆ηµοτικής Επιχείρησης.
Κατόπιν των παραπάνω, επειδή η
επιστολή του δεν καλύπτει το σύνολο
των καταγγελιών του και επειδή
περιορίζεται σε στενά πλαίσια δηµο-
σιότητας, προτείνω να κατατεθεί η

µηνυτήρια αναφορά προς τον
Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών, µε τις
κατηγορίες που αναφέρονται στην
υπ’ αριθµ. 129/2008 απόφαση του
∆.Σ.».

Ο κ. Π. Κουτσουράκης ενέµεινε στην
άποψή του που διατύπωσε κατά την
προηγούµενη συζήτηση του θέµατος
και είπε ότι είναι αντίθετος µε τη
δικαστική εξέλιξη του θέµατος.
Οι κ.κ. Χασούρης και Μ.
Φραγκούλη συµφώνησαν µε την
εισήγηση και την πρόταση του κ.
Προέδρου, διότι θεωρούν ότι στο
έγγραφο του κ. Μαρινάκη υπάρχει
σκοπιµότητα και δεν πρόκειται
απλώς για λάθος διατύπωση µιας
συγκεκριµένης έκφρασης.

Το διοικητικό Συµβούλιο,
αφού άκουσε την εισήγηση του κ.
Προέδρου, έχοντας υπόψη του τις
διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.
1069/80 «Περί λειτουργίας
∆ιοικητικού Συµβουλίου, απαρτία
και λήψη αποφάσεων» ∆ηµοτικών
Επιχειρήσεων Ύδρευσης
Αποχέτευσης όπως αυτός τροποποιή-
θηκε από τους Ν. 2307/95,
2503/97 και 2647/98 και µετά από
διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
την κατάθεση µηνυτήριας αναφοράς
από τη ∆ΕΥΑΠ προς τον Εισαγγελέα
Πρωτοδικών Σύρου, κατά του κ. Ν.
Μαρινάκη, σύµφωνα µε την υπ’
αριθµ. 129/20078 απόφαση του
∆.Σ.
Στην παραπάνω απόφαση µειοψήφη-
σε ο κ. Π. Κουτσουράκης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό:
151/2008.

Παρόντες στη συνεδρίαση
που υπέγραψαν και
το πρακτικό της ήταν
ο Στέλιος Φραγκούλης,
η Μαρουσώ Φραγκούλη,
ο Κων/νος Χασούρης και
ο Παναγιώτης Κουτσουράκης.
Απουσίαζαν οι
Στρατής Παυλάκης,
Χανιώτη Σκορδίλη Νικολέτα
και Κων/νος Πιερτζοβάνης.

ÊáôÝèåóå
ìçíõôÞñéá
áíáöïñÜ
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êáôÜ ôïõ
Íßêïõ
ÌáñéíÜêç

Το περιεχόµενο της επιστο-
λής του Νίκου Μαρινάκη
που εστάλει προς το ∆.Σ. της
∆ΕΥΑΠ έχει ως εξής:

«Πάρος 11-8-2008
Προς ∆.Σ. ∆ΕΥΑΠ
Στις 23-7-2008 απέστειλα
µια ανακοίνωσή µου σε
Μ.Μ.Ε. της Πάρου. Το
περιεχόµενό της  ήταν µια
επισήµανση των απτών
υδρευτικών προβληµάτων
που αντιµετωπίζω.
Αυτή στάθηκε αφορµή να
ξεσπάσει µια «αναταραχή»
έξω από τα συγκεκριµένα
υδρευτικά προβλήµατα,
αλλά µε επίκεντρο την παρε-
ξήγηση µιας φράσης του κει-
µένου Επειδή πιστεύω ότι µε
διακρίνει η παρρησία µε την
οποία θέλω να διατυπώνω τις
απόψεις µου, αποφάσισα ότι

είναι απαραίτητο να σας
αποστείλω αυτή την επιστο-
λή.
∆ιευκρινίζω λοιπόν. Η φράση
που παρεξηγήθηκε «τα λύµα-
τα στο Λευκιανό ρέµα µολύ-
νουν το νερό των Μαρµάρων»
δεν είχε σε καµιά περί-
πτωση την έννοια ότι η
∆ΕΥΑΠ εν γνώσει της τροφο-
δοτεί κάποια περιοχή της
Πάρου µε µη κατάλληλο ή
µολυσµένο νερό. Αυτό θα
ήταν αδύνατο να το πιστεύω,
αφού είναι σε γνώση µου
από πολλά χρόνια ότι γίνο-
νται αναλύσεις των νερών της
Πάρου σχετικά µε την
καταλληλότητά τους για
κατανάλωση. Η φράση προ-
φανώς να µπορούσε να έχει
διατυπωθεί καλύτερα ,ώστε
να φανεί καθαρά το νόηµά
της και είναι η αγωνία όλων

των πολιτών πανελλαδικά για
τη διατήρηση της ποσότητας
και της ποιότητας του υδρο-
φόρου ορίζοντα και στο µέλ-
λον σε συνδυασµό µε τη µεί-
ωση των βροχών. Η επικέ-
ντρωση και ανάδειξη µιας
φράσης από όλο το κείµενο
δηµιούργησε τον κίνδυνο να
εµφανιστεί ζήτηµα που σε
καµιά περίπτωση δεν υπάρ-
χει. Ακριβώς για να µην
υπάρξει καµιά παρεξήγηση
στο συγκεκριµένο σηµείο
αµέσως µετά την επάνοδό
µου στο νησί έδωσα σε
Μ.Μ.Ε. τη δήλωση που ακο-
λουθεί.
Πάρος 7-8-2008
«Γυρίζοντας από τις ολιγοήµε-
ρες διακοπές µου πληροφορή-
θηκα ότι ειπώθηκαν και γρά-
φτηκαν πολλά για µένα και
τις διαµαρτυρίες µου σε σχέση

µε προβλήµατα  που αντιµε-
τωπίζω µε την ύδρευση ως
πολίτης. ∆υστυχώς η όλη
συζήτηση ξέφυγε από την
ουσία και πήγε σε άλλα θέµα-
τα. Παρατηρώ ότι είναι ανα-
γκαίο να διευκρινίσω ένα
συγκεκριµένο σηµείο. Η ανα-
φορά στην πιθανότητα ρύπαν-
σης στο µέλλον του υδροφό-
ρου ορίζοντα από τα λύµατα
του Λευκιανού ρέµατος έδω-
σαν την αφορµή παρεξήγη-
σης. Από τη σχετική βιβλιο-
γραφία διαβάζουµε: «Τα υπό-
γεια νερά κινούνται µε πολύ
µικρή ταχύτητα, συνήθως
µερικά εκατοστά του µέτρου
το χρόνο. Τα οργανικά χηµι-
κά που τα ρυπαίνουν κινού-
νται κι αυτά πολύ αργά. Έτσι
µπορούν να περάσουν πολλά
χρόνια µέχρις ότου τα δηλητη-
ριασµένα νερά µιας περιοχής

επηρεάσουν τα νερά µιας
άλλης». (Γιάννης Φίλης «Η
τελευταία πνοή του πλανήτη
γη» εκδόσεις Μπουκουµάνης)
Να µένουµε στον πυρήνα και
την ουσία των γραφοµένων µε
τα οποία µπορεί να γίνει διά-
λογος για τα προβλήµατα.
Αυτός ήταν και ο στόχος και
όχι η δηµοσιότητα ως αυτο-
σκοπός».
Όπως γίνεται αντιληπτό
σκοπός ήταν η διαµαρτυρία
και πρόκληση διαλόγου, που
εν τινι τρόπω έγινε µε την
προβολή τοποθετήσεων του
Προέδρου της εταιρείας και
όχι η προσβολή του κύρους
της επιχείρησης της ∆ΕΥΑΠ.
Η επισήµανση των προβληµά-
των και των κινδύνων είναι
χρέος όλων µας ως ενεργών
πολιτών.

Νίκος Μαρινάκης»

ΗΗ  εεππιισσττοολλήή  ΜΜααρριιννάάκκηη  ππρροοςς  ττηη  ∆∆ΕΕΥΥΑΑΠΠ

«∆ιευκρινίζω λοιπόν...»
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Το σύνολο των κοινοτικών συµβούλων της
αντιπολίτευσης του Κοινοτικού Συµβουλίου
Αντιπάρου κατέθεσε στις 3 Σεπτεµβρίου προς
την πρόεδρο της Κοινότητας κ. Βαρβάρα
Φαρούπου-Μανέτα καταγγελία - αίτηση µε
αφορµή την συµπεριφορά υπαλλήλου της
Κοινότητας προς το σύνολο των κοινοτικών
συµβούλων της µειοψηφίας σε συνεδρίαση
του Κοινοτικού συµβουλίου. Η καταγγελία -
αίτηση αναφέρει τα εξής:
“Κατά την πρόσφατη συνεδρίαση του κοινοτικού
Συµβουλίου Αντιπάρου, η µε σύµβαση έργου κοινο-
τική υπάλληλος Αρµπελιά Αικατερίνη, απευθύνθη-
κε προς το σύνολο των Κοινοτικών Συµβούλων της
Αντιπολίτευσης µε απαξιωτικούς και αντιδηµοκρατι-
κούς χαρακτηρισµούς και µάλιστα ανέφερε χαρα-
κτηριστικά τη φράση «αρκετά σας ανεχθήκαµε εδώ
µέσα» κάτω από το απαθές βλέµµα της προέδρου
της κοινότητας και του αντιπροέδρου.
Επειδή τα πιο πάνω κλονίζουν τη δηµοκρατική λει-
τουργία της Κοινότητας και την κοινωνική συνοχή
της Αντιπάρου και είναι πέρα από κάθε ορθή
συµπεριφορά υπαλλήλου της Κοινότητας αλλά και
πέρα από κάθε δεοντολογικά ορθής στάσης της
Προέδρου του Κοινοτικού Συµβουλίου
ΖΗΤΑΜΕ
1ον Την εφαρµογή πειθαρχικών µέτρων σε βάρος
της πιο πάνω υπαλλήλου, και
2ον Άµεση σύγκληση του κοινοτικού Συµβουλίου
µε θέµα «Αδυναµία της Προέδρου να τηρήσει τις
δηµοκρατικές διαδικασίες και η ανάρµοστη συµπε-
ριφορά της υπαλλήλου Αρµπελιά Αικατερίνης».

Σας τονίζουµε επίσης ότι υποχρεούστε να µας ανέ-
χεστε στο ρόλο που µας ανέθεσε το µισό χωριό.

Το σύνολο των συµβούλων της
Αντιπολίτευσης”.

ΗΗ  ααππάάννττηησσηη
Απάντηση στην καταγγελία - αίτηση των µελών
της µειοψηφίας έδωσε η πρόεδρος της Κοινότητας
Αντιπάρου κ. Βαρβάρα Φαρούπου-Μανέτα δυο
ηµέρες µετά. Αναλυτικά η απάντηση έχει ως εξής:

“ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΡΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 3425

ΠΡΟΣ κ. ΛΕΒΕΝΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ
Σε απάντηση της µε αριθµό 3388/04-09-2008
καταγγελίας - αίτησης των Συµβούλων της µειο-
ψηφίας.
Η καταγγελία για το παράπτωµα που επικαλείσθε
είναι αόριστη χωρίς ηµεροµηνία κοινοτικού συµ-
βουλίου για να εξακριβώσουµε ακριβώς πότε έγινε
το παράπτωµα προκειµένου να ελέγξουµε το αίτη-
µά σας και τα πρακτικά, αν πράγµατι ειπώθηκε η
φράση που επικαλείσθε διότι εγώ προσωπικά δεν
άκουσα και θα ελέγξω τα πρακτικά για να µπορέ-
σουµε να συζητήσουµε επί της ουσίας.

Η πρόεδρος
Κοινότητας Αντιπάρου

Μανέτα-Φαρούπου Βαρβάρα”.

32  μετάλλιια  ο  Ν.Ο.  Πάρου
στο  Παμπεριιφερειιακό
∆ώδεκα (12) χρυσά, εννέα (9) αργυρά και έντεκα
(11) χάλκινα ήταν η συγκοµιδή µεταλλίων της
Αγωνιστικής Κολύµβητικής οµάδας του Ναυτικού
Οµίλου Πάρου που πήρε µέρος στο
Παµπεριφερειακό Πρωτάθληµα Συλλόγων που προ-
ετοιµάζονται στην θάλασσα και διεξήχθησαν στις 5
και 6 Σεπτεµβρίου στην Ιτέα.
Οι αθλητές που συµµετείχαν και διακρίθηκαν είναι
οι εξής: 

ΑΘΛΗΤΕΣ ΧΡ. ΑΡΓ. ΧΑΛ.
Λένια Βασίλης 5 - -
Νίκας Κων/νος - - -   
Μετζιδάκη Ιουλία - - -
Φασιανού Χρυσούλα - - -
Αιγινήτου Μαρία 1 - 1  
Σιλιντζίρης Νικόλαος 1 - 2  
Κατρή Μαργαρίτα 2 2 1  
Άσκο Γιώργος 1 - 1  
Κονταράτος Ανδρέας - - 1  
Γκίνη Εύα - 1 1  
Γκεµπόρης Εµίλ - 1 1  
Λάπη Ιωάννα 1 3 1  
Λάβδα ∆έσποινα 1 2 2  
Ανδριέλος Βασίλειος - - -
Πιτταράς Ηλίας-Αλέξ. - - -     
Παρά την συµµετοχή του Ν.Ο.Π. µε ολιγοµελή
οµάδα αθλητών, στην κατάταξη συλλόγων ήρθε
4ος από πλευράς µεταλλίων ανάµεσα σε 22
σωµατεία.

Βραββεύει  τουςς  αθλητέςς
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ναυτικού Οµίλου Πάρου
µας προσκαλεί την Κυριακή 21 Σεπτεµβρίου 2008
και ώρα 18:00, στις εγκαταστάσεις του Οµίλου που
θα γίνει µια εορταστική εκδήλωση, για την επιβρά-
βευση της προσπάθειας και των αποτελεσµάτων των
αθλητών µας που έλαβαν µέρος σε αγώνες
Κολύµβησης και Ιστιοπλοΐας. 

ΑΑννττίίππααρροοςς
Αίτηση - καταγγελία της αντιπολίτευσης
και η απάντηση της προέδρου

∆ηµοσιεύουµε χωρίς περικοπές την
επιστολή - διαµαρτυρία γονέων που
τα παιδιά τους έµειναν εκτός
βρεφονηπιακού σταθµού της
Παροικιάς:

“Ο βρεφονηπιακός σταθµός “Τα
Μελισσάκια’’ ξεκίνησε να
λειτουργεί τον Ιανουάριο του 2003
στην Παροικιά της Πάρου. Ανήκει
στις δοµές, που ιδρύθηκαν µε τη
χρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, που κάλυπτε και τα
έξοδα λειτουργίας του µέχρι τον
Αύγουστο του 2008.
Εξυπηρετούσε 45 παιδάκια, όπου
κάποιες χρονιές έφτανε και στα
60 κάθε χρόνο και είναι ο
δεύτερος βρεφονηπιακός σταθµός
που υπάρχει στις Κυκλάδες. 
Μετά τη λήξη της περιόδου
χρηµατοδότησης από την
Ευρωπαϊκή Ένωση, ο σταθµός
ανήκει στις αρµοδιότητες του
∆ήµου, όπως και όλες οι
αντίστοιχες δοµές σε όλη την
υπόλοιπη Ελλάδα. Ο ∆ήµος
Πάρου επέλεξε µια νέα
χρηµατοδότηση από την Εργατική
Εστία, η οποία απορρίπτει παιδιά
δηµοσίων υπαλλήλων αλλά και
γονιών µε όριο εκκαθαριστικού τις
25.000 ευρώ για ένα παιδί και
26.000 ευρώ για δύο παιδιά.
Μετά από αιτήσεις που έγιναν
προς την Εργατική Εστία (περίπου
85), αυτή επέλεξε για τη φετινή
χρονιά, προς το παρόν µόνο 16
παιδιά και θα επιλέξει τα
υπόλοιπα 29 (ευελπιστούν) αρχές

Νοέµβρη. 
Είµαστε βέβαιοι ότι οι
περισσότεροι αντιλαµβάνεστε τα
οφέλη που αποκοµίζει ένα παιδί
όταν συναναστρέφεται µε
παιδάκια της ηλικίας του και
πόσα νέα πράγµατα µαθαίνει
µέσα από τις πολύ
εποικοδοµητικές ώρες που
περνάει σε ένα βρεφονηπιακό
σταθµό. ∆ε ζητάµε ένα παιδότοπο
ή ένα χώρο ‘πάρκινγκ’ για τα
παιδιά µας τις ώρες εργασίας µας,
αλλά ένα χώρο µάθησης!
Αυτή τη στιγµή λοιπόν,
υπολειτουργεί ένας σταθµός
δυναµικότητας 45 παιδιών και
ταυτόχρονα οι γονείς είναι
αναγκασµένοι να αναζητούν
λύσεις για τα παιδιά τους. Πολλοί
αναγκάζονται να τα έχουν µαζί στο
χώρο εργασίας, άλλοι να έχουν
στραφεί στη λύση του παππού και
της γιαγιάς, άλλοι σε
παιδότοπους, άλλοι σε σκέψεις
ακόµα και να σταµατήσουν τη
δουλειά τους για να κρατήσουν τα
παιδιά τους στο σπίτι καθώς δεν
αντέχεται οικονοµικά να
προσλάβεις κάποιον άνθρωπο για
να τα φροντίσει. Πώς να επέλθει
κοινωνική ευηµερία όταν
προκύπτουν τόσα πολλά και
δυσεπίλυτα προβλήµατα;
Πέραν αυτών, η µια βρεφοκόµος
σταµάτησε την εργασία της καθώς
η µειωµένη δυναµικότητα του
σταθµού δεν απαιτούσε άλλα
άτοµα και παραµένει άγνωστη και
η τύχη του υπόλοιπου

προσωπικού, σε περίπτωση που
παραµείνει σε τόσο χαµηλά
επίπεδα ο αριθµός των παιδιών.
Όλα αυτά σε µια περίοδο που η
ανεργία µαστίζει την κοινωνία
µας.
Εφόσον λοιπόν ο κρατικός
µηχανισµός αποδείχθηκε
άκαρπος, ο ∆ήµος Πάρου τι κάνει
για να προστατεύσει τους πολίτες
του; Ποια ήταν η πρόβλεψη του
∆ήµου της Πάρου τα
προηγούµενα χρόνια (κατά τη
διάρκεια που υπήρχε η
χρηµατοδότηση της Ε.Ε) ώστε
τελειώνοντας το πρόγραµµα να
µπορέσει να εξασφαλίσει της
ολοένα και αυξανόµενες ανάγκες
αυτής της ηλικίας;
Το πρόβληµα δεν αφορά µόνο
τους σηµερινούς γονιούς. Πολλοί
από εµάς είτε βρεθήκαµε είτε θα
βρεθούµε σε παρόµοια θέση. Το
πρόβληµα θα διαιωνίζεται και δε
θα λυθεί µε ηµίµετρα. Πολλοί νέοι
άνθρωποι αποφασίσαµε να
αφήσουµε, την κατά γενική
οµολογία ευκολότερη και πιο
άνετη ζωή της πρωτεύουσας, και
να έρθουµε να µείνουµε µόνιµα
στην επαρχία βοηθώντας την
ανάκαµψή της και ελπίζοντας σε
ένα καλύτερο αύριο για µας, τα
παιδιά µας αλλά και την τοπική
κοινωνία. ∆υστυχώς, σε αυτήν την
προσπάθειά µας δε βρίσκουµε
αρωγό ούτε την Πολιτεία ούτε τις
τοπικές αρχές.

Με εκτίµηση,
Οι γονείς”

ΕΕππιισσττοολλήή  γγιιαα  ττοονν  ββρρεεφφοοννηηππιιαακκόό  σσττααθθμμόό  ““ΤΤαα  ΜΜεελλιισσσσάάκκιιαα””

ÁãáíÜêôçóç êáé ïñãÞ
áðåëðéóìÝíùí ãïíéþí

««ΟΟρργγααννωωθθεείίττεε,,  ΑΑγγωωννιισσθθεείίττεε,,
ΞΞεεσσηηκκωωθθεείίττεε»»
Η Νοµαρχιακή Επιτροπή ΠΑΣΟΚ νοµού Κυκλάδων, σε
δελτίο τύπου που εξέδωσε στις 18 Σεπτεµβρίου,
ενηµερώνει ότι συνήλθε το Σάββατο 13 Σεπτεµβρίου
στην Αθήνα στα γραφεία του Κινήµατος, όπου
“συζητήθηκε η επικαιρότητα, οι πρόσφατες αντιλαϊκές
εξαγγελίες του Πρωθυπουργού και οι συνέπειες των
πολιτικών αυτών στα Νησιά µας και στο Νοµό µας”. 
Στο δελτίο τύπου τονίζονται ακόµα τα εξής:
“Κοινή διαπίστωση όλων είναι ότι το τουριστικό
εισόδηµα του Κυκλαδίτη συρρικνώθηκε εξαιτίας της
ύφεσης της κίνησης και της αγοραστικής αδυναµίας του
επισκέπτη. Τα ακριβά εισιτήρια και η ασύδοτη
συµπεριφορά των εφοπλιστών που αποκαλύπτουν ότι
λαδώνουν συνεργάτες Υπουργών (βλέπε Παυλίδη) την
ώρα που ξεζουµίζουν οικονοµικά τους Νησιώτες, η
απαράδεκτη εικόνα που επικράτησε στον τοµέα της
Υγείας και µας εξέθεσε διεθνώς και τα ολοένα µειωµένα
κονδύλια για την Κοινωνική πολιτική, µόνο µε την
ενδυνάµωση της Νησιωτικής Ελλάδας που προεκλογικά
υποσχόταν η Ν∆ δεν συνάδουν.
Το Πολιτικό ήθος και η διαφάνεια αποτελούν άγνωστες
λέξεις για την Ν.∆. αφού όχι µόνο στον Ιερό χώρο της
Βουλής έβαζαν τα ψηφοδέλτια στην τσέπη σαν να είναι
οµόλογα αλλά και οι παράνοµες µεταδηµοτεύσεις και η
νόθευση του Εκλογικού αποτελέσµατος στην Αντίπαρο
βρήκε την αµέριστη στήριξη πληθώρας κυβερνητικών
στελεχών που επισκέφτηκαν το νησί. Τα γεγονότα αυτά
θλίβουν κάθε ∆ηµοκράτη Πολίτη. 
Η Ν.Ε. Κυκλάδων του ΠΑ.ΣΟ.Κ. συµπαραστέκεται στον
λαό της Αντιπάρου και απαιτεί από τα αρµόδια όργανα
της Ελληνικής Πολιτείας άµεση λύση του προβλήµατος.
Σύντοµα κλιµάκιο του κόµµατος θα επισκεφθεί την
Αντίπαρο. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. και στον Νοµό µας θα
συγκρουστεί µε οποιαδήποτε αυθαίρετη,
αντιδηµοκρατική και αυταρχική συµπεριφορά.
Και στις Κυκλάδες κάνουµε πράξη το µήνυµα του
Προέδρου του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Γ. Παπανδρέου «Οργανωθείτε,
Αγωνισθείτε, Ξεσηκωθείτε», έτσι ώστε να γυρίσουµε
σελίδα και να υλοποιήσουµε το σχέδιο για τη δίκαιη
Κοινωνία και τη δυνατή Ελλάδα όπως παρουσιάστηκε
στη ∆ιεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Για την Νοµαρχιακή Επιτροπή
Ο Γραµµατέας, ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΙΤΣΙΟΣ”
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Ενοικιάζονται µια γκαρσονιέρα επιπλωµένη
και µια κενή στους Αµπελόκηπους κοντά και στους δύο
σταθµούς του METRO.
Τηλ. 22840-21264 και 22840-24496
Ενοικιάζεται δυάρι στην περιοχή Κακάπετρα Παροικιάς µε
µερική επίπλωση. Τηλ. 6974489697, 2284024632, Σιφναίος
∆ηµήτρης
Ενοικιάζεται: Πλατεία Μαντώς Μαυρογένους διαµέρισµα 95
m3 για επαγγελµατική στέγη. Πληροφορίες: 6939417965.
Ενοικιάζεται στις Λέυκες τριάρι 95 τ.µ. στην πλατεία
απέναντι από το Ηρώο µε θέρµανση και τζάκι. Τηλ.:
2284024730.
Ενοικιάζεται στη Νάουσα της Πάρου τουριστικό
συγκρότηµα µε πλήρως εξοπλισµένα ενοικιαζόµενα δωµάτια
και διαµερίσµατα, αίθουσα πρωινού και βοηθητικούς χώρους,
µε άδεια (ΣΗΜΑ) Ε.Ο.Τ. 3 κλειδιών, δυναµικότητας 40
κλινών. Τηλ. επικοινωνίας 6934222043.
Ενοικιάζεται κατάστηµα στην Νάουσα στην αγορά µε τα
ρούχα 25 τ.µ. Τηλ.: 6973517783.
Ενοικιάζεται, Παροικία, οικία πολυτελούς κατασκευής πέτρι-
νη 56 τ.µ. επιπλωµένη µε α/c, βεράντα, κήπος, τιµή ανά
µήνα 500 ευρώ. Τηλ.6978010678.

Ενοικιάσεις αυτοκινήτων µε τον µήνα. Τιµές χαµηλές.
Παροικία Πάρος. Πληροφορίες: Τηλ.: 2284023738,
6932905529, ∆ηµήτρης.
Πωλείται οικόπεδο στις Λεύκες 4.500 τ.µ. 70.000 ευρώ, οικ.
210 τ.µ. Τηλ.: 2284043130
Πωλείται στις Σωτήρες αγροτεµάχιο τεσσάρων (4)
στρεµµάτων, άρτιο και οικοδοµήσιµο. Ευκαιρία!
Τηλ.: 22840-22285, 6932953666.
Πωλείται επιχείρηση στον παραλιακό δρόµο της Παροικιάς.
Τηλ.: 22840 23740.
Ζητείται σχεδιαστής-στρια (απαραίτητες γνώσεις AutoCAD),
σε αρχιτεκτονικό γραφείο στη Νάουσα Πάρου. Τηλ.: 22840-
53315, 6945759555.
Zητείται τεχνολόγος ή µηχανικός για παρακολούθηση οικο-
δοµικών έργων.
Aποστολή βιογραφικών στο info@ergorythmos.gr ή µέσω fax
στο 2284023274.
Ζητείται υπάλληλος από κατασκευαστική εταιρεία στην
Παροικιά. Τηλ. - Fax: 2284023353
Ζητείται νέος απόφοιτος Λυκείου µε εκπληρωµένες στρατιω-
τικές υποχρεώσεις για εργασία σε τεχνική εταιρεία.
2284021874, info@ergorythmos.gr

Αγγελίες

Πάρος Παροικιά κατάστηµα 40 τµ στην κεντρική
αγορά, wc.
Μεσιτικό Λεοντής, τηλ. 6944276444
Πάρος Παροικιά πωλείται επιχείρηση κρεπερί µπαρ
καφέ στην κεντρική αγορά µόνο 35.000 ευρώ.
Μεσιτικό Λεοντής, τηλ. 6944276444
Πάρος Νάουσα παραδοσιακή κατοικία δυο ορόφων
110 τµ σε κεντρικό σηµείο. Τιµή 220.000 ευρω.
Μεσιτικό Λεοντής, τηλ. 6944276444
Πάρος Λεύκες πολύ παλιό παραδοσιακό σπίτι δυο ορό-
φων 80 τµ σε κεντρικό σηµείο µε πρόσβαση αυτοκινή-
του.
Μεσιτικό Λεοντής, τηλ. 6944276444
Πάρος Κάµπος - Βουτάκος σε οικόπεδο εντός οικι-
σµού 600 τµ παραδοσιακή οικία 118 τµ µε τρία υπνοδω-
µάτια, δυο µπάνια, αποθήκη, σκεπαστή βεράντα και
θαυµάσια θέα θάλασσα.
Μεσιτικό Λεοντής, τηλ. 6944276444
Πάρος Ασπριές πάνω από την Παροικιά, αγροτεµάχιο
13.000 τµ άρτιο οικοδοµήσιµο µε δρόµο και θαυµάσια
θέα.
Μεσιτικό Λεοντής, τηλ. 6944276444
Πάρος Παροικιά αγροτεµάχιο 4 στερεµάτων µε χαρτί
δασικού, δρόµο και φανταστική θέα.
Μεσιτικό Λεοντής, τηλ. 6944276444
Πάρος Αλυκή παραδοσιακής αρχιτεκτονικής µεζονέτα
µε δυο υπνοδωµάτια µεγάλο σαλόνι, γκαράζ, πάνω σε
λόφο µε θαυµάσια θέα και οικόπεδο εντός οικισµού.
Μεσιτικό Λεοντής, τηλ. 6944276444
Πάρος Παροικιά σπίτι µονοκατοικία 60 τµ, µε δυο
δωµάτια, βεράντες σε καλή κατάσταση. Τιµή 80.000
ευρώ.
Μεσιτικό Λεοντής, τηλ. 6944276444
Πάρος Άσπρο Χωριό διαµέρισµα δυάρι, υπνοδωµάτιο,
κουζίνα, σαλονάκι, τζάκι, βεράντα, πολύ καλή θέα µόνο
110.000 ευρώ.
Μεσιτικό Λεοντής, τηλ. 6944276444
Πάρος Αλυκή αγροτεµάχιο 4.000 τµ άρτιο οικοδοµήσι-
µο µε πολύ καλή θέα και δρόµο. Τιµή 100.000 ευρώ.
Μεσιτικό Λεοντής, τηλ. 6944276444
Πάρος Φάραγκας επί του δρόµου 2.500 τµ αυτόνοµο
αγροτεµάχιο µε άδεια για δυο σπίτια 125 τµ συνολικά
και θαυµάσια θέα την παραλία.
Μεσιτικό Λεοντής, τηλ. 6944276444
Πάρος Λεύκες αγροτεµάχιο 4.600 τµ κοντά στους
µύλους άρτιο οικοδοµήσιµο µε θέα θάλασσα. Τιµή
88.000 ευρώ.
Μεσιτικό Λεοντής, τηλ. 6944276444
Πάρος ∆υτικά οικόπεδο εντός οικισµού 4.000 τµ µε
καλή θέα, κτίζει 900 τµ, όλες οι παροχές.
Μεσιτικό Λεοντής, τηλ. 6944276444
Πάρος Πούντα 50 µέτρα από θάλασσα οικία 80 τµ µε
δυο υπνοδωµάτια σε οικόπεδο 1500 µ εντός οικισµού µε
θαυµάσιο κήπο µε πολλά δέντρα, δυο πηγάδια, µπορεί
να οικοδοµήσει ακόµα 200 τµ .τιµή 250.000 ευρώ.
Μεσιτικό Λεοντής, τηλ. 6944276444

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

µε fax: 2284025161
ή µε e-mail: arparos@par.forthnet.gr
για δηµοσίευση ανακοινώσεις, ευχαριστήρια, µικρές
αγγελίες, αναγγελίες γάµων, επιστολές κ.λπ.

Αριθµός λογαριασµού Εθνικής Τράπεζας για
κατάθεση συνδροµών:

455/743761-79 Αργουζής Κων/νος

Στοον  Μαανώλη  Ν.  Ροούύσσσσοο
ποου  χάθηκεε  πρόωωραα

Ξεκίνησες για τη δουλειά
δεν ήτανε τυχαίο

κι όµως στην πρώτη τη στροφή
έγινε το τροχαίο

Κι Αµερικάνος πέρναγε
δεν πάτησε τα φρένα

κι έλιωσε το κορµάκι σου
Μανώλη µου εσένα

Ήταν µεγάλη συµφορά
κλάψαν παιδιά και µάνες
σ’ όλη την Πάρο χτύπησαν

λυπητερά οι καµπάνες

Τώρα στο δρόµο που περνούν
οι συγγενείς και φίλοι

βλέπουνε τη µανούλα σου
µε κλάµατα ν’ ανάβει το καντήλι

Γιώργος Κυδωνιεύς

ΚΚααιι  εεκκδδρροομμήή  σσττοουυςς  ΑΑγγίίοουυςς  ΤΤόόπποουυςς
Το πνευµατικό Κέντρο Βίβλου Νάξου διοργανώνει
τις εξής εκδροµές:
1) Αγίους Τόπους - Ιεροσόλυµα- Ιορδάνης Ποταµός,
από 4-9 Νοεµβρίου 2008.
2). Κάιρο - Αλεξάνδρεια - Πυραµίδες - Νείλος, από
21-28 Οκτωβρίου 2008
3) Καλάβρυτα - Αίγιο - Ιωάννινα - Κόνιτσα -
Καστοριά - Πρέσπες - Έδεσσα - Νάουσα, από 24 -
28 Οκτωβρίου 2008.
Πληροφορίες Βασίλης Σκουλάτος,
τηλ.: 6973016091.

Με την υπ’ αριθµ. 6700/3-208457 από 25/8/2008
Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, παρατείνεται µέχρι
30/7/2009, η διάρκεια ισχύος των αδειών κατοχής
κυνηγετικών όπλων, που έληξαν ή λήγουν µέχρι την
ηµεροµηνία αυτή. Εντός της ως άνω προθεσµίας (30-
7-2009), οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν και µπορούν να
υποβάλουν τα δικαιολογητικά για την ανανέωση των
εν λόγω αδειών, στα Αστυνοµικά τµήµατα Ασφαλείας

του τόπου κατοικίας τους.
Επισηµαίνεται ότι, η ως άνω προθεσµία είναι η τελευ-
ταία που χορηγείται.
Η παράλειψη των κατόχων κυνηγετικών όπλων, για
µη έγκαιρη ανανέωση των σχετικών αδειών, συνιστά
παράνοµη κατοχή κυνηγετικών όπλων, για την οποία
προβλέπονται τόσο ποινικές όσο και διοικητικές
κυρώσεις.

«Παράταση  ιισχύος  αδειιών  κατοχής  κυνηγετιικών  όπλων»

Θανατηφόρο  τροχαίο
στην  Αντίπαρο  
∆ίκυκλη
µοτοσικλέτα, που
την οδηγούσε
Αλβανός, κάτοικος
Αντιπάρου, βγήκε
από την πορεία
της, πέρασε στο
αντίθετο ρεύµα και συγκρούστηκε
µετωπικά µε Ι.Χ. που οδηγούσε βούλγαρος,
µόνιµος κάτοικος Αντιπάρου. Ο οδηγός της
µοτοσικλέτας τραυµατίστηκε θανάσιµα. Το
ατύχηµα έγινε στις 4/9 στις 20:00 στο 8ο
χιλιόµετρο της επαρχιακής οδού Αντιπάρου
- Αγίου Γεωργίου.

Ο ∆ήµος Πάρου µε οµόφωνη
απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου συµµετέχοντας στην
πανευρωπαϊκή προσπάθεια
πρόληψης του καρκίνου του
τραχήλου της µήτρας, διοργανώνει,
σε συνεργασία µε την Α΄ Μαιευτική
και Γυναικολογική Κλινική του
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου
Θεσσαλονίκης, διηµερίδα
εφαρµογής του «Προγράµµατος
Λυσιστράτη» που στοχεύει:
1. Στην ευρεία ενηµέρωση του
κοινού, των επιστηµόνων και των
Φορέων Υγείας της Πάρου και της
Αντιπάρου στο θέµα της πρόληψης
του καρκίνου της µήτρας και
ειδικότερα για τον εµβολιασµό
εναντίον του ιού H.P.V.,
αιτιολογικού παράγοντα της νόσου
και

2. Επιδηµιολογική διερεύνηση της
πιθανής µόλυνσης µε τον ιό H.P.V.
Η διερεύνηση θα γίνει στις
γυναίκες της Πάρου και της
Αντιπάρου µε το H.P.V. D.N.A. test
που είναι ανάλογο του Pap –test.
Η διηµερίδα θα πραγµατοποιηθεί
από 10-12 Οκτωβρίου 2008.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΗΜΕΡΙ∆ΑΣ
Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου,
ώρα 19.00΄, Αίθουσα Πολιτιστικού
Συλλόγου «Αρχίλοχος» Παροικία
Πάρου
1. Οµιλία του Ιατρού Παναγιώτη
Νικολακόπουλου µε θέµα:
«Τεστ Παπανικολάου, παρελθόν,
παρόν και µέλλον».
2. Οµιλία του Καθηγητή Θεόδωρου
Αγοραστού, εκπροσώπου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης εναντίον του

καρκίνου του τραχήλου της µήτρας
και υπεύθυνου του προγράµµατος
Λυσιστράτη µε θέµα:
«Νέα εποχή στην πρόληψη του
καρκίνου του τραχήλου της
µήτρας».

Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 2008,
Κέντρο Υγείας Πάρου-
Γυναικολογικό Ιατρείο, 09.00΄-
14.00΄ και 17.00΄-21.00΄
Λήψη H.P.V.-D.N.A. test από
γυναίκες της Πάρου και της
Αντιπάρου ηλικίας από 18 έως 60
ετών.

∆ηλώσεις συµµετοχής των
γυναικών στη µαία
του Κέντρου Υγείας Πάρου
κ. Αργυρώ Ραγκούση µέχρι
τις 8-10-2008.

∆ιηµερίδα για τον καρκίνο της µήτρας
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1η αγων. 28/9 ΑΓΩΝΑΣ 14η αγων.
Νηρέας - Καλλονή

Άγιαξ Ταύρου - Άγιος Ιερόθεος
Άγιοι Ανάργυροι - Νέα Ιωνία

ΠΑΟ Ρουφ - Αθηναϊκός
∆όξα Βύρωνα - Απόλλων Σµύρνης
Βριλήσσια - Ολυµπιακός Λιοσίων

Θεµιστοκλής - Πεύκη

2η αγων. ΑΓΩΝΑΣ 15η αγων.
Άγιαξ Ταύρου - Νηρέας

Καλλονή - Άγιοι Ανάργυροι
Άγιος Ιερόθεος - ΠΑΟ Ρουφ
Νέα Ιωνία - ∆όξα Βύρωνα

Αθηναϊκός - Βριλήσσια
Απόλλων Σµύρνης - Θεµιστοκλής

Ολυµπιακός Λιοσίων - Πεύκη

3η αγων. ΑΓΩΝΑΣ 16η αγων.
Νηρέας - Άγιοι Ανάργυροι
ΠΑΟ Ρουφ - Άγιαξ Ταύρου
∆όξα Βύρωνα - Καλλονή

Βριλήσσια - Άγιος Ιερόθεος
Θεµιστοκλής - Νέα Ιωνία

Πεύκη - Αθηναϊκός
Ολυµπιακός Λιοσίων - Απόλλων Σµύρνης

4η αγων. ΑΓΩΝΑΣ 17η αγων.
ΠΑΟ Ρουφ - Νηρέας

Άγιοι Ανάργυροι - ∆όξα Βύρωνα
Άγιαξ Ταύρου - Βριλήσσια
Καλλονή - Θεµιστοκλής
Άγιος Ιερόθεος - Πεύκη

Νέα Ιωνία - Ολυµπιακός Λιοσίων
Αθηναϊκός - Απόλλων Σµύρνης

5η αγων. ΑΓΩΝΑΣ 18η αγων.
Νηρέας - ∆όξα Βύρωνα
Βριλήσσια - ΠΑΟ Ρουφ

Θεµιστοκλής - Άγιοι Ανάργυροι
Πεύκη - Άγιαξ Ταύρου

Ολυµπιακός - Λιοσίων Καλλονή
Απόλλων Σµύρνης - Άγιος Ιερόθεος

Αθηναϊκός - Νέα Ιωνία

6η αγων. ΑΓΩΝΑΣ 19η αγων.
Βριλήσσια - Νηρέας

∆όξα Βύρωνα -  Θεµιστοκλής
ΠΑΟ Ρουφ - Πεύκη

Άγιοι Ανάργυροι - Ολυµπιακός Λιοσίων
Άγιαξ Ταύρου - Απόλλων Σµύρνης

Καλλονή - Αθηναϊκός
Άγιος Ιερόθεος - Νέα Ιωνία

7η αγων. ΑΓΩΝΑΣ 20η αγων.
Νηρέας - Θεµιστοκλής

Πεύκη - Βριλήσσια
Ολυµπιακός Λιοσίων - ∆όξα Βύρωνα

Απόλλων Σµύρνης - ΠΑΟ Ρουφ
Αθηναϊκός - Άγιοι Ανάργυροι

Νέα Ιωνία - Άγιαξ Ταύρου
Άγιος Ιερόθεος - Καλλονή

8η αγων. ΑΓΩΝΑΣ 21η αγων.
Πεύκη - Νηρέας

Θεµιστοκλής - Ολυµπιακός Λιοσίων
Βριλήσσια - Απόλλων Σµύρνης

∆όξα Βύρωνα - Αθηναϊκός
ΠΑΟ Ρουφ - Νέα Ιωνία

Άγιοι Ανάργυροι - Άγιος Ιερόθεος
Άγιαξ Ταύρου - Καλλονή

9η αγων. ΑΓΩΝΑΣ 22η αγων.
Νηρέας - Ολυµπιακός Λιοσίων

Απόλλων Σµύρνης - Πεύκη
Αθηναϊκός - Θεµιστοκλής

Νέα Ιωνία - Βριλήσσια
Άγιος Ιερόθεος - ∆όξα Βύρωνα

Καλλονή - ΠΑΟ Ρουφ
Άγιοι Ανάργυροι - Άγιαξ Ταύρου

10η αγων. ΑΓΩΝΑΣ 23η αγων.
Απόλλων Σµύρνης - Νηρέας

Ολυµπιακός Λιοσίων - Αθηναϊκός
Πεύκη - Νέα Ιωνία

Θεµιστοκλής - Άγιος Ιερόθεος
Βριλήσσια - Καλλονή

∆όξα Βύρωνα - Άγιαξ Ταύρου
ΠΑΟ Ρουφ - Άγιοι Ανάργυροι

11η αγων. ΑΓΩΝΑΣ 24η αγων.
Νηρέας - Αθηναϊκός

Νέα Ιωνία - Απόλλων Σµύρνης
Άγιος Ιερόθεος - Ολυµπιακός Λιοσίων

Καλλονή - Πεύκη
Άγιαξ Ταύρου - Θεµιστοκλής
Άγιοι Ανάργυροι - Βριλήσσια
∆όξα Βύρωνα - ΠΑΟ Ρουφ

12η αγων. ΑΓΩΝΑΣ 25η αγων.
Νέα Ιωνία - Νηρέας

Αθηναϊκός - Άγιος Ιερόθεος
Απόλλων Σµύρνης - Καλλονή

Ολυµπιακός Λιοσίων - Άγιαξ Ταύρου
Πεύκη - Άγιοι Ανάργυροι
Θεµιστοκλής - ΠΑΟ Ρουφ
Βριλήσσια - ∆όξα Βύρωνα

13η αγων. ΑΓΩΝΑΣ 26η αγων.
Νηρέας - Άγιος Ιερόθεος

Καλλονή - Νέα Ιωνία
Άγιαξ Ταύρου - Αθηναϊκός

Άγιοι Ανάργυροι - Απόλλων Σµύρνης
ΠΑΟ Ρουφ - Ολυµπιακός Λιοσίων

∆όξα Βύρωνα - Πεύκη
Θεµιστοκλής - Βριλήσσια

Την Κυριακή 21 Σεπτεµβρίου θα µάθουµε ποιά από τις δυο οµάδες µας ο ΑΜΕΣ Νηρέας
ή ο Α.Ο. Πάρου θα συνεχίσουν στην επόµενη φάση του κυπέλλου Κυκλάδων. Ο ΑΜΕΣ
Νηρέας επικράτησε µε 5-0 του Μαρπησσαϊκού και προκρίθηκε στη δεύτερη φάση του
κυπέλλου. Το ίδιο έκανε και ο Α.Ο. Πάρου που επικράτησε µε 1-0 του Αστέρα Μαρµάρων.
Οι δυο οµάδες ΑΜΕΣ Νηρέας και Α.Ο. Πάρου θα αναµετρηθούν την ερχόµενη Κυριακή
21 Σεπτεµβρίου στις 16:00 στο γήπεδο της Παροικιάς. Ο νικητής θα περάσει στον τρίτο
γύρο του κυπέλλου. Αν το παιχνίδι λήξει ισόπαλο θα ακολουθήσει ηµίωρη παράταση. Αν
και µετά την ηµίωρη παράταση δεν αναδειχθεί νικητής τότε η οµάδα που θα προχωρήσει
στην τρίτη φάση του κυπέλλου θα βγεί από τη διαδικασία των πέναλτι.

ΚΚύππελλο  ΚΚυκλάδων
ÁÌÅÓ ÍçñÝáò Þ Á.Ï. ÐÜñïõ óôïí 3ï ãýñï;

∆’  Εθνική  *  8οςς  όμιλοςς  *  Το  ππρόγραμμα  του  ππρωταθλήματοςς

“ÊáëçìÝñá” ìå ÊáëëïíÞ
óôçí ÐáñïéêéÜ ï ÍçñÝáò

∆∆ιιεεθθννέέςς  ΤΤοουυρρννοουυάά  ΤΤέέννιιςς  ΑΑννδδρρώώνν
σσττηηνν  ΠΠάάρροο  
Με έπαθλο τη διάκριση
και 10.000 δολάρια
Ο Όµιλος Αντισφαίρισης Πάρου ετοιµάζεται για την
υποδοχή του πρώτου διεθνούς τουρνουά τένις
ανδρών που πραγµατοποιείται στην Πάρο µεταξύ
20-28 Σεπτεµβρίου, υπό την αιγίδα του ∆ήµου
Πάρου. Οι εγγραφές γι’ αυτό το τουρνουά γίνονται
κατευθείαν στην ITF (International Tennis
Federation), βασικός οργανωτής µαζί µε την ΕΦΟΑ.
Ο Όµιλος Αντισφαίρισης εκτιµά ότι στο τουρνουά θα
συµµετάσχουν περίπου 60 παίκτες από 30
διαφορετικά κράτη.
Όσοι βρεθούν στα γήπεδα τένις για να
παρακολουθήσουν τους αγώνες αναµένεται να
απολαύσουν ένα
υπέροχο θέαµα, αφού θα
δουν τα νέα ταλέντα του
αθλήµατος να
αγωνίζονται για τη
διάκριση αλλά και για το
χρηµατικό βραβείο των
10.000 δολαρίων.
Οι προκριµατικοί αγώνες
θα διεξαχθούν στις 20
και 21 Σεπτέµβρη
(Σάββατο-Κυριακή) και
οι αγώνες του κυρίως
ταµπλό θα ξεκινήσουν την ∆ευτέρα 22/9.
Οι αγώνες που θα ξεκινούν από το πρωί και θα
τελειώνουν νωρίς το βράδυ, θα γίνουν στα νέα
γήπεδα στην περιοχή της Αγίας Ειρήνης, µε
ελεύθερη είσοδο για τους θεατές.
Ο Όµιλος καλεί τους κατοίκους, επισκέπτες αλλά
και φίλους του αθλήµατος να παρακολουθήσουν
από κοντά το ενδιαφέρον επαγγελµατικό αυτό
τουρνουά, το οποίο αποτελεί µεγάλο αθλητικό
γεγονός του τένις για την χώρα µας και ειδικότερα
για την Πάρο. Η επιτυχία του, που θα εξαρτηθεί
από την παρουσία πολλών θεατών και από την καλή
οργάνωση, θα είναι ένα σοβαρό πλεονέκτηµα για
την ανάθεση στο νησί µας και άλλων παρόµοιων
τουρνουά στο µέλλον.

««ΧΧρρυυσσήή»»  ηη  ΠΠοολλυυξξέέννηη  ΣΣααρρρρήή
ττοουυ  ΝΝ..ΟΟ..  ΠΠάάρροουυ  σστταα  ΒΒααλλκκάάννιιαα  
Το χρυσό µετάλλιο στην κατηγορία Optimist κορασίδων κατέκτησε η
αθλήτρια του Ναυτικού Οµίλου Πάρου Πολυξένη Σαρρή, στους
Βαλκανικούς αγώνες ιστιοπλοΐας Ολυµπιακών κατηγοριών που έγιναν
από 3 έως 8 Σεπτεµβρίου στην Κωστάντζα της Ρουµανίας. ∆ιατηρώντας
καθηµερινά την πρώτη θέση η Πολυξένη κατάφερε να πάρει την πρώτη
θέση. Η νεαρή αθλήτρια του Ν.Ο. Πάρου έδειξε ότι το επίπεδο της είναι
πολύ υψηλό και είναι σε θέση να επιτύχει και άλλες διεθνείς
διακρίσεις ακόµη και σε αγώνες ανώτερου επιπέδου.
Στους αγώνες στη Ρουµανία συµµετείχαν 70 αθλητές - αθλήτριες και
έγιναν συνολικά επτά ιστιοδροµίες.

Την “καληµέρα” του στο πρωτάθληµα της ∆’ Εθνικής
θα την πει ο ΑΜΕΣ Νηρέας Νάουσας µε την
Καλλονή, την οµάδα από τη Μυτιλήνη, την Κυριακή
28 Σεπτεµβρίου στο γήπεδο της Παροικιάς. Το
πρόγραµµα των αγώνων ανακοίνωσε η ΕΠΟ και
δηµοσιεύει σήµερα ο “Παριανός Τύπος”.
Να τονίσουµε ότι ο Νηρέας είναι η µοναδική οµάδα
που θα εκπροσωπήσει τις Κυκλάδες στην ∆’ Εθνική.
Στις 26 αγωνιστικές ο ΑΜΕΣ Νηρέας εκτός από την
οµάδα της Καλλονής που θα υποδεχθεί την πρώτη
αγωνιστική έχει να αντιµετωπίσει ακόµα 12 οµάδες
από την Αττική.
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Το Τοπικό Συµβούλιο Νέων
του ∆ήµου µας στην Ρόδο
Έπειτα από πρόσκληση της Γεν .Γραµµατείας Νέας Γενιάς και του Ινστιτούτου
Νεολαίας, το Τοπικό Συµβούλιο Νέων του ∆ήµου µας βρέθηκε στη Ρόδο στις 30
και 31 Αυγούστου και πήρε µέρος στο συνέδριο που πραγµατοποιήθηκε µε
σκοπό την ενηµέρωση και την ενδυνάµωση των Τοπικών Συµβουλίων Νέων της
Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου.
Το συνέδριο χαιρέτησαν ο Γεν. Γραµµατέας της Περιφέρειας κ. Κόκκινος, ο Γ.Γ.
Νέας Γενιάς κ. Παντελής Σκλιάς και η πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής
των παγκόσµιων αγώνων Special
Olympics Αθήνα 2011 κ.
∆εσποτοπούλου.
Οµιλίες έγιναν από την κ. Βλάχου,
εκπρόσωπο του υπουργείου
Εσωτερικών, η οποία αναφέρθηκε
στους κανονισµούς λειτουργίας, τις
αρµοδιότητες του θεσµού και τις αρµο-
διότητες του κάθε µέλους του πενταµε-
λούς συµβουλίου του Συ.Ν., από τον κ.
Βλαχάκη, εκπρόσωπο της Γ.Γ.
Επικοινωνίας, που αναφέρθηκε σε
θέµατα επικοινωνίας µεταξύ των Συ.Ν.
και των ΜΜΕ, από τον αντιπρόεδρο του
Εθνικού Συµβουλίου Νέων κ.
Μπακογιάννη, ο οποίος αναφέρθηκε
στην ενίσχυση του ρόλου των Συ.Ν. στις
τοπικές κοινωνίες µέσω πρωτοβουλιών
και δράσεων, από την κ. Τσουκαλά
υπεύθυνη των προγραµµάτων
Eurodesk, Νέα Γενιά σε δράση και
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων<26 και από
την κ. Πατσογιάννη επιστηµονική
συνεργάτη της Γ.Γ. Νέας Γενιάς η
οποία αναφέρθηκε στη συνεργασία των
Συ.Ν. µε τη Γ.Γ. Νέας Γενιάς.
Το ∆.Σ. του Συ.Ν. ∆ήµου Πάρου ευχα-
ριστεί την Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου
και τον Γ.Γ. κ. Κόκκινο για την άψογη
διοργάνωση του συνεδρίου καθώς και
το Ινστιτούτο Νεολαίας και την  Γ.Γ.
Νέας Γενιάς.

Συγχαίρει
τους επιτυχόντες
σε ΑΕΙ και ΤΕΙ
Το ∆.Σ. του Τοπικού Συµβουλίου Νέων
∆ήµου Πάρου µε επιστολή του συγχαίρει
ολόψυχα, όσους προσπάθησαν µε επιτυ-
χία και εισήχθησαν στα ανώτατα και
ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της
Χώρας.

ÄéáêïðÝò ñåýìáôïò
áðü Ýëëåéøç ðñïóùðéêïý
Αν είχαµε περισσότερους εναερίτες στο συνεργείο της ∆ΕΗ οι παρατεταµένες διακοπές ρεύµατος σε πολλές
περιοχές του νησιού θα είχαν αποφευχθεί και µαζί οι ζηµιές που προκαλούνται σε ηλεκτρικές συσκευές
από την αυξοµείωση της τάσης του ρεύµατος.
Αιτία αυτών των διακοπών είναι οι σκονισµένοι µονωτήρες και η αυξηµένη υγρασία της εποχής λόγω των
νοτιάδων. Και ενώ υπάρχει όχηµα µε κανονάκι που εκτοξεύει νερό µε πίεση και τους ξεπλένει, το υφιστά-
µενο προσωπικό δεν επαρκεί και για την εργασία αυτή.
Εν τω µεταξύ και ενώ έχει δροµολογηθεί η πρόσληψη τριών εναεριτών για το συνεργείο της Πάρου, η διαδι-
κασία πρόσληψης, για άγνωστη σε µας αιτία, έχει «παγώσει». Φαίνεται ότι η ∆ΕΗ πήρε την κατηφόρα για
τα καλά.

ΣΣττηη  ΝΝάάοουυσσαα  μμοοίίρραασσαανν
εεννηημμεερρωωττιικκάά  έέννττυυππαα
γγιιαα  ττηηνν  αανναακκύύκκλλωωσσηη
Για την άµεση και καλύτερη ενηµέρωση των
κατοίκων της Νάουσας σχετικά µε το πρόγραµ-
µα ανακύκλωσης του ∆ήµου, συστάθηκαν
οµάδες από µέλη του Τοπικού Συµβουλίου και
την Επιτροπή Περιβάλλοντος και καθαριότητας
Νάουσας και την Παρασκευή 5 Σεπτεµβρίου
µοίρασαν ενηµερωτικά έντυπα στα σπίτια, στα
µαγαζιά και στα ξενοδοχεία της Νάουσας.
Ήταν µια πρωτοβουλία του Τοπικού
∆ιαµερίσµατος Νάουσας που σχολιάστηκε θετι-
κά από όλους τους κατοίκους.

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


