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ΟΟ  ““ΠΠααρριιααννόόςς  ΤΤύύπποοςς””  
σσααςς  εεύύχχεεττααιι  
ΧΧρρόόννιιαα  ΠΠοολλλλάά
μμεε  υυγγεείίαα,,  οοιικκοογγεεννεειιαακκήή
εευυττυυχχίίαα  κκααιι  ττοο  22000099
νναα  εείίννααιι  έέττοοςς  εειιρρηηννιικκόό  κκααιι  δδηημμιιοουυρργγιικκόό..

Πικρή ήττα 1-0 για τον Νηρέα
από τον Αθηναϊκό

ΠΠααρράάννοοµµεεςς
µµεεττααδδηηµµοοττεεύύσσεειιςς

ΓΓιιάάννννηηςς  ΛΛεεββεεννττάάκκηηςς::  ∆∆εενν  ααννααγγννωωρρίίζζοουυμμεε
ττηη  σσηημμεερριιννήή  κκοοιιννοοττιικκήή  ααρρχχήή  ττηηςς  ΑΑννττιιππάάρροουυ

ΑΑννααφφέέρρεειι  έέκκθθεεσσηη  εελλέέγγχχοουυ  ττωωνν  ΕΕππιιθθεεωωρρηηττώώνν  ∆∆ηημμόόσσιιααςς  ∆∆ιιοοίίκκηησσηηςς

“Αδαµάντιος
Κοραής”
Έρχεται σε
λίγες µέρες
για την
Παροναξία

Το τεχνικό
πρόγραµµα
του δήµου
για το 2009

Ν.Ο. Πάρου
Εκλογές
µε πρωτιά
του Λευτέρη
Πώλου

Τουρισµός
Θα συσταθεί
αναπτυξιακή
εταιρεία Α.Ε.
µε τη συµµετοχή
και των ιδιωτών

ΜΜεεγγάάλληη  δδιιααδδήήλλωωσσηη
κκααιι  σσττηηνν  ΠΠάάρροο
γγιιαα  ττοονν  ααδδιικκοοχχααµµέέννοο
ΑΑλλέέξξηη  ΓΓρρηηγγοορρόόπποουυλλοο

Ο επικεφαλής της µειοψηφίας στην
Αντίπαρο κ. Γιάννης Λεβεντάκης µε
χθεσινή του έγγραφη δήλωση δεν
αναγνωρίζει πλέον την σηµερινή
κοινοτική αρχή ως νόµιµη. Αναλυτικά
η δήλωσή του έχει ως εξής:
“Μετά από την έκθεση του Σώµατος
Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, που
διαπιστώνει 37 παράνοµες
µεταδηµοτεύσεις, εγώ προσωπικά,
αλλά και οι σύµβουλοι του
συνδυασµού µας, δεν αναγνωρίζουµε
τη σηµερινή κοινοτική αρχή ως
νόµιµη.
Είµαι σίγουρος ότι το ίδιο θα κάνει
και κάθε δηµοκρατικός πολίτης, από
τον οποίο θέλουµε τη συµπαράστασή
του για να αποκατασταθεί η
δηµοκρατική νοµιµότητα στην
Αντίπαρο.
Καλώ τους εκλεγµένους συµβούλους
της κ Φαρούπου - Μανέτα να την
αποµονώσουν και να την

εξαναγκάσουν σε παραίτηση για να
αποκατασταθεί η δηµοκρατία στο
νησί, το όποιο δεν έχει περιθώρια να
περιµένει και να οπισθοδροµεί.
Πρέπει λοιπόν να δείξουν τις
δηµοκρατικές αξίες τους και αρχές
και να απεγκλωβιστούν από την
πολιτική της κ. Φαρούπου - Μανετα
για να µπορούν να βλέπουν τους
συµπολίτες µας στα µάτια.
Καλώ τέλος τον Γ.Γ. της Περιφέρειας
να πράξει τα δέοντα.
Η κ. Φαρούπου - Μανέτα που έχει
βαλτώσει την ανάπτυξη του νησιού,
τώρα βαλτώνει και τους θεσµούς. Η
εκτροπή στην Αντίπαρο πρέπει να
τελειώσει”.
Τη δήλωση του κ. Λεβεντάκη
επικροτεί και η κοινοτική σύµβουλος
της µειοψηφίας κ. Βιάζη.

Όλο το ρεπορτάζ καθώς
και τι αναφέρει η έκθεση

των Επιθεωρητών στη σελ. 9
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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
Το site της εφηµερίδας µας: www.parianostypos.gr
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ: 25 ευρώ,
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 100 ευρώ 
Αριθµός λογαριασµού Εθνικής Τράπεζας για κατάθεση
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ΚΚύύρριιεε  ∆∆ιιεευυθθυυννττάά,,
Αυτές τις µέρες τις γιορτινές, τις γεµάτες
αγγελικά χαρµόσυνα µηνύµατα που δοξά-
ζουν το Θεό και υπόσχονται την επί γης
ειρήνη, µου είναι δύσκολο να ασχοληθώ
µε τα καθηµερινά και  τα µίζερα της
µικρής τοπικής µας κοινωνίας.

Προτιµώ να πάρω τους δρόµους που οδη-
γούν στους ουρανούς και που τις µέρες
αυτές καταλήγουν στη µικρή σπηλιά της
Βηθλεέµ, όπου βοσκοί και µάγοι προσκυ-
νούν το Θεό που έγινε άνθρωπος, για να
λυτρώσει το γένος µας από την προαιώνια
κατάρα και για ν΄ανοίξει την πόρτα της
επιστροφής στο χαµένο παράδεισο.

Γεννήθηκε κρυφά, σε χώρο που δε θα
µπορούσαν να υποπτευθούν οι άρχοντες
του κόσµου τούτου, µέσα στην παγωνιά
του χειµώνα, για να φύγει κυνηγηµένος
για την Αίγυπτο, όταν έγινε αντιληπτή η
γέννησή του από το βασιλιά της Ιουδαίας.

Κι όταν µεγάλωσε και άρχισε ν διδάσκει
την αγάπη, το µίσος του ιερατείου της
εποχής εκείνης φούντωσε και παρέσυρε
τον όχλο, που ζητούσε τη σταύρωσή του.

Κύριε διευθυντά,
Ας αντιληφθούµε ότι οι δυνάµεις του σκό-
τους που µας κυβερνούν ευθύνονται για
τα δεινά που υφίσταται η ανθρωπότητα. Η
πείνα, η δίψα, οι αρρώστιες, τα θύµατα
των πολέµων είναι έργα των χεριών τους.

Αλήθεια πόσο διαφορετικός θα ήταν ο
κόσµος µας, αν ακολουθούσαµε το «αγα-
πάτε αλλήλους» του Θεανθρώπου.
∆ε σκοπεύω όµως να συνεχίσω, γιατί κιν-
δυνεύω να χαρακτηριστώ γραφικός. Εκεί
φτάσαµε, αφού η κοινωνία µας έχει αγριέ-
ψει και δεν έχει καµιά διάθεση να ασχολη-
θεί µε «ουτοπίες».

Αυτά τα Χριστούγεννα που θα τα γιορτά-
σουµε µε την ανασφάλεια της δυσοίωνης
προοπτικής για τα οικονοµικά µας, εύχο-
µαι στους πολυπληθείς αναγνώστες µας
χρόνια πολλά, ειρηνικά, δηµιουργικά και
το 2009 να διαψεύσει όλες τις Κασσάνδρες
που έχουν βαλθεί προκαταβολικά να
κάνουν τη ζωή µας µαύρη.

Φιλικά
Πάροικος

Θυµήθηκαν τα παλιά
Το καλοκαίρι που µας πέρασε, ο γνωστός γιατρός Ανδρέας Μπελδέκος πήρε την πρωτο-
βουλία και προσκάλεσε τις συµµαθήτριες και τους συµµαθητές του για να περάσουν µια
ευχάριστη βραδιά στο σπίτι του και να θυµηθούνε τα παλιά.
Υπήρξε σχεδόν καθολική συµµετοχή και µεγάλη συγκίνηση αφού δόθηκε η δυνατότητα
της επικοινωνίας ανάµεσα σε συµµαθητές και συµµαθήτριες που ξεκίνησαν µαζί και
µετά χώρισαν, για να ακολουθήσει ο καθένας το δικό του ταξίδι της ζωής. Η φωτογρα-
φία που δηµοσιεύουµε έχει ηµεροµηνία 9 ∆εκεµβρίου 1959 και ανήκει στο φίλο
Ανδρέα, τον οποίο και συγχαίρουµε για την πρωτοβουλία του.
∆ιακρίνονται από αριστερά: Φραγκίσκος Χανιώτης, Μπελδέκος Ανδρέας, Αργουζής
Κώστας, Ρούσσος Λεωνίδας (καθηγητής), Κονταράτος Νίκος, Ουλκέρογλου Αβραάµ
(καθηγητής), Σαρρής Νίκος, Κορτιάνος Αντώνης και Γαβαλάς Στέφανος.
Καθήµενες: Μουτζούρη Κάτια, Αντωνίου Μαρία, Καστρουνή ∆έσποινα, Χανιώτου Τοµα-
ζίνα, Σπανού Άννα, Μπιζά Σπυριδούλα και Τσαντάνη Κατίνα.

Έλλειµµα δηµοκρατίας
στην Αντίπαρο
Όταν οι δηµοκρατικές λειτουργίες σ΄έναν τόπο παραβιάζο-
νται µε πράξεις παράνοµες και µε πρόθεση αλλοίωσης του
εκλογικού αποτελέσµατος, τότε οι υπαίτιοι, το ελάχιστο που
οφείλουν να πράξουν είναι να ζητήσουν συγνώµη από το
λαό, να υποβάλουν την παραίτησή τους και να πάνε σπίτι
τους.
Η περίπτωση της Αντιπάρου έπρεπε από καιρό να είχε
προβληµατίσει κάθε ευαίσθητο δηµοκράτη, κυρίως από τον
κοµµατικό φορέα που στηρίζει την κοινοτάρχη του νησιού. 
Οι παράνοµες µεταδηµοτεύσεις, βεβαιωµένες πλέον και µε
την υπογραφή των Επιθεωρητών δηµόσιας διοίκησης και η
απόρριψη της αίτησης αναστολής της αργίας από το ΣτΕ,
που επέβαλε ο υπουργός Εσωτερικών, οδηγούν ευθέως στο
συµπέρασµα ότι το εκλογικό αποτέλεσµα των κοινοτικών
εκλογών στην Αντίπαρο νοθεύτηκε. Ψήφισαν παράνοµα
πολίτες και διαµόρφωσαν ένα εκλογικό αποτέλεσµα, που
θα ήταν διαφορετικό, αν δεν ψήφιζαν. Αλήθεια µε πιο
ηθικό και πολιτικό ανάστηµα θα µπορέσει να διοικήσει η
κοινοτική πλειοψηφία(;) τα επόµενα δύο χρόνια, όταν είναι
εκτεθειµένη πλέον στα µάτια του λαού για νοθεία του εκλο-
γικού αποτελέσµατος;

Η διάσωση του µνηµείου
των Γάλλων
Μια πολύ σηµαντική οµόφωνη απόφαση πήρε πρό-
σφατα το ∆ηµοτικό Συµβούλιο: την διάσωση του µνη-
µείου των Γάλλων στη Σουβλιά, έπειτα από µελέτη
που θα εκπονήσει η τεχνική υπηρεσία του ∆ήµου.
Το ζήτηµα τη διάσωσης του µνηµείου είχε τεθεί από
παλιά. Το 2001, µάλιστα, ο τότε 
Γάλλος πρέσβης επισκέφτηκε το µνηµείο και συµφώ-
νησε µε την τότε δηµοτική αρχή να ξεκινήσουν κοινή
προσπάθεια για την αποκατάστασή του. Είχαν συµφω-
νήσει να γίνει και πανελλήνιος διαγωνισµός για τη
σύνταξη της σχετικής µελέτης.
Η υπόθεση αυτή είναι πολύ µεγάλη για την Πάρο, εάν
αξιοποιηθεί επικοινωνιακά. Και οι προϋποθέσεις
υπάρχουν. Αρκεί να µελετηθούν προσεκτικά όλες οι
κινήσεις που πρέπει να γίνουν κυρίως από τους
Φίλους της Πάρου που είχαν και την πρωτοβουλία να
επαναφέρουν το θέµα.

∆ιευκρινίσεις
Φίλος της στήλης µε αφορµή πρό-
σφατο σχόλιό µας, ζήτησε να διευ-
κρινίσουµε ότι η Σχολή Μουσικής
του ∆ήµου µας είναι έργο του Γιάν-
νη Αναστ. Γκίκα τη δεκαετία του
΄80, όταν ήταν πρόεδρος του ∆ηµο-
τικού συµβουλίου επί δηµαρχίας
Στέλιου Φραγκούλη. Πράγµατι τότε
είχε ζητήσει και είχε πάρει οµόφω-
νη απόφαση του ∆.Σ. για την ίδρυ-
ση της σχολής φροντίζοντας στη
συνέχεια και για την υλοποίησή
της. Χρήσιµη η διευκρίνιση για να
γνωρίζουν κυρίως οι νέοι µας την
προσφορά όσων αφιέρωσαν µέρος
της ζωής τους στα κοινά της
Πάρου.

Επιτέλους
κάτι κινείται
Κατά την προσεχή συνεδρίαση
του Επαρχιακού Συµβουλίου θα
αποφασισθεί να ξεκινήσει η
διαδικασία της αγοράς οικοπέ-
δου για την ανέγερση του σχο-
λικού συγκροτήµατος που θα
στεγάσει το Γυµνάσιο της
Παροικιάς. Κατά την άποψη
της στήλης η απόφαση αυτή
έπρεπε ήδη να είχε ληφθεί,
αµέσως µετά τη συνεδρίαση
του Νοµαρχιακού Συµβουλίου
που αποφάσισε τη διάθεση της
σχετικής πίστωσης. Πάντως
έστω και µε καθυστέρηση, το
γεγονός ότι λαµβάνεται µια
τόσο σηµαντική απόφαση, αυτό
χρεώνεται στα θετικά της
Επάρχου και της Νοµαρχιακής
Αυτοδιοίκησης.
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Μεγάλη διαδήλωση και
πορεία πραγµατοποίησαν οι
µαθητές των Λυκείων του
ΕΠΑΛ και των Γυµνασίου
της Πάρου στις 8 ∆εκεµβρί-
ου διαµαρτυρόµενοι για τον
άδικο χαµό του 15χρονου
µαθητή Αλέξη Γρηγορόπου-
λου.
Οι διαδηλωτές ξεκίνησαν
την ειρηνική τους πορεία
από τη διασταύρωση του
περιφερειακού φωνάζοντας
συνθήµατα κατά των αστυ-
νοµικών και µε κατεύθυνση
το Αστυνοµικό Τµήµα της
Πάρου στην πλατεία
Μαντώς Μαυρογένους.
Όταν έφθασαν κάτω από το
Αστυνοµικό τµήµα ο διοικη-
τής του Α.Τ. κ. Μιχάλης
Μποζίκης κατέβηκε στην
πλατεία και ζήτησε να ανέ-
βει στο τµήµα αντιπροσω-
πεία των µαθητών µε την
οποία υπήρξε διάλογος
φιλικός κατά τη διάρκεια
του οποίου οι µεν µαθητές
εξέφρασαν την οργή και
την αγανάκτησή τους για το
τραγικό συµβάν ο δε διοι-
κητής κατανόησε απόλυτα
τη στάση τους εξέφρασε τη
λύπη του και ζήτησε
συγνώµη εκ µέρους της
αστυνοµίας.
Οι µαθητές επέδωσαν στον
κ. Μποζίκη το ακόλουθο
ψήφισµα:
«Με την πορεία µας αυτή,
καταδικάζουµε τη δολοφο-
νική ενέργεια του ειδικού
φρουρού εναντίον του
συνοµηλίκου µας. Εκφρά-
ζουµε µε τον τρόπο αυτό,
την οργή και αποδοκιµά-
ζουµε την αδικία και την
απανθρωπιά. Η οποιαδήπο-
τε εξουσία πρέπει να ελέγ-
χεται και να περιορίζεται χωρίς να υπάρ-
χει καµία εξαίρεση».
Οι µαθητές συνέχισαν την πορεία τους
προς το ∆ηµαρχείο όπου εκεί τους δέχθη-
καν οι αντιδήµαρχοι Άννα Κάγκανη και
Στέφανος Γαβαλάς οι οποίοι εξέφρασαν
τη συµπαράστασή τους στις εκδηλώσεις
διαµαρτυρίας των µαθητών της Πάρου.

Με αφορµή τον τραγικό θάνατο του
15χρονου Αλέξη η Γενική Συνέλευση
των µαθητών του γυµνασίου Νάουσας
εξέδωσε ψήφισµα στο οποίο αναφέρο-
νται τα εξής:
«Λυπόµαστε βαθύτατα για τον θάνατο του
συνοµήλικου µας Αλέξη και λόγω της
έλλειψης της εκπαίδευσης των αστυνοµι-
κών, διαµαρτυρόµαστε έντονα και απο-
φασίσαµε να προβούµε σε γραπτή δια-
µαρτυρία και να οργανώσουµε πορεία.
Πιστεύουµε ότι είναι λάθος ο τρόπος που
οι αστυνοµικοί συµπεριφέρονται στους
συνοµήλικους µας. Θα µπορούσε ο καθέ-
νας  από εµάς να είναι στη θέση αυτού
του δεκαπεντάχρονου. Με ποιο δικαίωµα
αφαιρούν τη ζωή ενός αθώου παιδιού;
Εµείς θα κάτσουµε µε σταυρωµένα τα
χέρια; ∆εν πρέπει να αντιδράσουµε; Να
διαµαρτυρηθούµε; Αν αυτό το παιδί ήταν
συγγενής µας, φίλος µας, γνωστός µας;
Αν ήµασταν εµείς οι ίδιοι;
Απαιτούµε να αφοπλιστούν οι αστυνοµι-
κοί, από τη στιγµή που δεν ξέρουν την
πραγµατική χρήση των όπλων που κρατά-
νε στα χέρια τους. Λυπούµαστε που έχουν
τόσα “δικαιώµατα” εναντίον µας. Είναι
άδικο να χάνονται ζωές. Είναι πολύ
άδικο…».

Και η µαθητική κοινότητα του Γυµνασί-
ου Αρχιλόχου Πάρου σε ψήφισµά του
καταδικάζει την εγκληµατική πράξη της
Ελληνικής Αστυνοµίας:

«Η µαθητική κοινότητα Γυµνασίου Αρχιλό-
χου µε βαθιά συγκίνηση και λύπη εκφρά-
ζει τα θερµά συλλυπητήριά της στους
γονείς, συγγενείς, φίλους και γνωστούς
του αδικοχαµένου µαθητή Αλέξη Γρηγορό-
πουλου.
Παράλληλα καταδικάζει την εγκληµατική
πράξη της Ελληνικής Αστυνοµίας, που δεν
µπορεί να διακρίνει την διεκδίκηση των
δικαιωµάτων από την αναρχία.
Ελπίζουµε και ευχόµαστε να µην υπάρ-
ξουν παρόµοια περιστατικά που εξευτελί-
ζουν τους δηµοκρατικούς θεσµούς και
κλονίζουν την ελληνική κοινωνία.
Οι µαθητές του Γυµνασίου Αρχιλόχου
Πάρου»

Θέση πήρε και η ΕΛΜΕ Πάρου – Αντιπά-
ρου µε δελτίο Τύπου που εξέδωσε και
στο οποίο αναφέρονται τα εξής:
Μετά τους χρηµατιστές και το «µαύρο
χρήµα» του Βατοπεδίου, ήρθαν οι εκτελέ-
σεις των εφήβων.
Το βράδυ του Σαββάτου 6 ∆εκεµβρίου,
στο κέντρο της Αθήνας δολοφονήθηκε ο
δεκαεξάχρονος µαθητής Αλέξανδρος Γρη-
γορόπουλος. Η δολοφονία αυτή δεν ήταν
κεραυνός εν αιθρία.
Έχουν προηγηθεί οι βασανισµοί µετανα-
στών σε αστυνοµικά τµήµατα, η υπόθεση
του φοιτητή στη Θεσσαλονίκη, οι δεκάδες
πράξεις αστυνοµικής βίας σε συλλαλητή-
ρια. Η κρατική βία και καταστολή πάει
χέρι – χέρι µε την επίθεση στη ζωή και
στα δικαιώµατα της νεολαίας και των
εργαζοµένων.
Η ποινικοποίηση των µαθητικών κινητο-
ποιήσεων, οι ασφαλίτες σε πορείες και
συνελεύσεις εργατικών σωµατείων, αλλά
και η εργοδοτική βία είναι µερικές µόνο
από τις πράξεις που στόχο έχουν να φοβί-
σουν το λαό και τη νεολαία.
Με τους Κουµή-Κανελλοπούλου, τον Καλ-
τεζά, τον Τεµπονέρα και τώρα τον Αλέξη

Γρηγορόπουλο, η εξουσία δείχνει το
απάνθρωπο και χυδαίο πρόσωπό της.
Καταδικάζουµε µε τον πιο κατηγορηµατι-
κό τρόπο την αποτρόπαιη δολοφονία του
16χρονου µαθητή στο κέντρο της Αθήνας
το Σάββατο το βράδυ.
Τεράστιες είναι οι ευθύνες της ηγεσίας
της Αστυνοµίας, της πολιτικής ηγεσίας
του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ηµόσιας
Τάξης, ολόκληρης της κυβέρνησης.
Η κρατική βία, ως συστατικό στοιχείο και
προϋπόθεση για την άσκηση κρατικής
πολιτικής, αλλά και ως µέσο πειθάρχησης
κάθε κινήµατος , αποτέλεσε σαφή πολιτι-
κή επιλογή της κυβέρνησης και της εξου-
σίας συνολικά . Αυτοί είναι οι ηθικοί
αυτουργοί της ωµής δολοφονίας. Αυτοί
καλλιέργησαν το πολιτικό κλίµα µέσα στο
οποίο αναπτύσσεται η κτηνωδία των
αστυνοµικών οργάνων. Ακόµα και αυτή
τη στιγµή, ο υπεύθυνος υπουργός, προ-
καλώντας τη δηµοκρατική συνείδηση
όλου του ελληνικού λαού, µιλάει για το
«σηµαντικό έργο» της αστυνοµίας και του
υπουργείου Εσωτερικών που δεν αναιρεί-
ται από το συγκεκριµένο περιστατικό. 
Καλούµε όλον τον κόσµο σε συστράτευση
για να µην περάσει η τροµοκρατία.
Η δολοφονία του 15χρονου µαθητή µας
δεν µπορεί να µείνει αναπάντητη.
Οι εκπαιδευτικοί δεν θα σιωπήσουν. Θα
νικήσουµε το κράτος των δολοφόνων. Θα
νικήσουµε αυτούς που τσαλαπατάνε τις
ζωές µας.

ΤΟ ∆.Σ.

Τη δολοφονία καταδικάζει και ο σύλλο-
γος εκπαιδευτικών Π.Ε. Πάρου – Αντιπά-
ρου «Παναγιώτης Καλλίερος». Στη σχε-
τική ανακοίνωση τονίζονται τα εξής:
Το ∆.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε.
Πάρου-Αντιπάρου «Παναγιώτης Καλλίε-
ρος» καταδικάζει την αποτρόπαιη δολο-
φονία του 15χρονου µαθητή Αλέξη Γρηγο-

ρόπουλου, στο κέντρο της
Αθήνας, το Σάββατο 6-12-
2008.
Εκφράζει την οργή και την
αγανάκτησή του για την εν
ψυχρώ δολοφονία του παι-
διού και απαιτεί την παρα-
δειγµατική τιµωρία των
ενόχων. Παράλληλα, κατα-
δικάζει τις ακραίες συµπε-
ριφορές των κουκουλοφό-
ρων οι οποίοι καταστρέ-
φουν περιουσίες δηµόσιες
και ιδιωτικές ανεξέλεγκτα.
Βαρύτατες είναι οι ευθύνες
της πολιτικής ηγεσίας του
Υπουργείου Εσωτερικών
και ∆ηµόσιας Τάξης και
ολόκληρης της κυβέρνησης.

Με ανακοίνωσή του κατα-
δικάζει τη δολοφονία του
15χρονου Αλέξη και το
ΚΚΕ Πάρου – Αντιπάρου:
«Η κοµµατική οργάνωση
Πάρου- Αντιπάρου του ΚΚΕ
καταδικάζει τη δολοφονία
του 15χρονου µαθητή από
αστυνοµικό στα Εξάρχεια.
Οι ευθύνες της κυβέρνησης
της Ν∆ είναι µεγάλες και
αυτονόητες γιατί µε τη
πολιτική της ενισχύει τους
φανερούς και αφανείς
µηχανισµούς της κρατικής
καταστολής. Παράλληλα
έχει ευθύνες και για τον
τρόπο που διαπαιδαγωγού-
νται τα Σώµατα Ασφαλείας.
Για µια ακόµα φορά από τη
µεταπολίτευση και µετά είτε
µε κυβέρνηση Ν∆ είτε µε
ΠΑΣΟΚ, οι «γνωστοί- άγνω-
στοι» κάνουν ρηµαδιό το
κέντρο της Αθήνας και παί-
ζουν κρυφτό µε την Αστυ-
νοµία , µε αποτέλεσµα να
χάνει τη ζωή του ένα
15χρονο παιδί.

Είναι σίγουρο πως οι καταστροφές και οι
εµπρησµοί καταστηµάτων και αυτοκινή-
των δεν αποτελούν απάντηση στη κρατική
καταστολή. Αντίθετα την ενισχύουν. Η
µόνη απάντηση στον κρατικό αυταρχισµό
είναι η άµεση αντίδραση και η οργανωµέ-
νη πάλη του µαζικού κινήµατος».

Θέση πήρε και η Συν-Κυκλαδική Πρωτο-
βουλία µε ανακοίνωσή της. Αναλυτικά
τονίζει τα εξής:
«Καταδικάζουµε µε τον πιο κατηγορηµατι-
κό τρόπο την εν ψυχρώ δολοφονία του
16χρονου µαθητή Αλέξανδρου Γρηγορό-
πουλου από τον ειδικό φρουρό της Ελλη-
νικής Αστυνοµίας.
Η δολοφονία αυτή αποτελεί φυσικό επα-
κόλουθο µιας συγκεκριµένης αντίληψης
και νοοτροπίας που σε µεγάλο βαθµό εξα-
κολουθεί να καλλιεργείται στις τάξεις της
ΕΛΑΣ, δυστυχώς ακόµα και τώρα 41 χρό-
νια µετά το τέλος της δικτατορίας, ενώ
καµιά κυβέρνηση δεν τόλµησε να διαλύσει
τους θύλακες φασισµού και καταστολής
που δείχνουν κατά διαστήµατα το πρόσω-
πο τους.
∆εν είναι άλλωστε τυχαία η διαχρονική
ατιµωρησία και η συγκάλυψη πρωταίτιων
παλληκαράδων για ποικίλα επεισόδια
ενάντια στη νεολαία, στους µετανάστες
και στους «ανυπάκουους» πολίτες.
Συµµετέχουµε, µε τη σειρά µας, στο βαρύ
πένθος της οικογένειας και καλούµε τους
πολίτες να συµµετάσχουν σε όλες τις
µαζικές, µαχητικές, ειρηνικές κινητοποιή-
σεις καταδίκης της αποτρόπαιης δολοφο-
νίας.
Καλούµε τη Νοµαρχία Κυκλάδων να ευθυ-
γραµµιστεί µε τις αποφάσεις των συνδικα-
λιστικών οργάνων των εκπαιδευτικών και
να κλείσει όλα τα σχολεία του νοµού µας
αύριο Τρίτη 9 ∆εκεµβρίου, ως ελάχιστη
κίνηση καταδίκης της δολοφονίας ενός
παιδιού».

ΜΜεεγγάάλληη  δδιιααδδήήλλωωσσηη
κκααιι  σσττηηνν  ΠΠάάρροο

ΓΓιιαα  ττοονν  ααδδιικκοοχχααμμέέννοο  ΑΑλλέέξξηη

Μιχάλης Μποζίκης: Με ξάφνιασαν τα παιδιά...
Ο διοικητής του Αστυνοµικού Τµήµατος Πάρου κ. Μιχάλης Μποζίκης µίλησε στην εφηµερίδα µας
µε αφορµή τη συνάντηση που είχε στο γραφείο του µε επιτροπή των µαθητών. Ο κ. Μποζίκης µας
τόνισε τα εξής: “Ήρθαν 4-5 παιδιά στο γραφείο µου και µου κατέθεσαν µια έγγραφη διαµαρτυρία.
Με ρώτησαν αν συµφωνώ µε αυτό που έγινε. Συµφώνησα µαζί τους. Τους είπα ότι είµαι και εγώ
εναντίον του τραγικού γεγονότος. Τους ζήτησα συγνώµη εκ µέρους της Ελληνικής Αστυνοµίας και
τους τόνισα ότι και εγώ λυπήθηκα γι’ αυτό το τραγικό γεγονός. Το θέµα είναι ότι ξαφνιάστηκα
από τη συµπεριφορά των παιδιών. Έχουν και επίπεδο και άποψη και γνώµη. Ξαφνιάστηκα από
τον τρόπο που µου µίλησαν και από την εν γένει συµπεριφορά τους. Πρώτη φορά συνέβη στη ζωή
µου και γι’ αυτό το σχολιάζω θετικά”.
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Ο «Παριανός Τύπος» δηµιούργησε το δικό του blog. Η τεχνολογία, µε την τεράστια ανάπτυξη που έχει στις µέρες µας, δίνει τη δυνατότητα της
καθηµερινής επικοινωνίας για θέµατα που αφορούν την Πάρο και την Αντίπαρο, αλλά και τις Κυκλάδες γενικότερα.
Είναι blog που θα παρέχει ειδήσεις στους αναγνώστες του και ταυτόχρονα θα τους δίνει τη δυνατότητα της επικοινωνίας και της έκφρασης γνώµης και
σχολιασµού για τα συµβαίνοντα στον τόπο µας.
Προτιµήσαµε την επωνυµία, αντί της ανωνυµίας, και αυτό συνιστάµε και στους αναγνώστες του blog.
Αν όµως κάποιος προτιµά να κρατήσει την ανωνυµία του, εµείς θα το σεβαστούµε, αρκεί το περιεχόµενο του κειµένου του να µην είναι υβριστικό και
ποινικά κολάσιµο.                                                                                                                                                                    «Παριανός Τύπος»

hhttttpp::////ppaarriiaannoossttyyppooss..bbllooggssppoott..ccoomm                                                                                                                                                                                                ΚΚάάθθεε  μμέέρραα  μμααζζίί  σσααςς!!....  ∆ιαβάστε µας σε ηλεκτρονική µορφή στα site: www.parianostypos.gr και www.tinos.biz

Σε ευρεία σύσκεψη που πραγµατοποιήθηκε
στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου και στην οποία πήραν µέρος
εκπρόσωποι φορέων και µέλη της επιτρο-
πής τουρισµού του ∆ήµου αποφασίστηκε να
προταθεί στο ∆ήµο έπειτα από εισήγηση
του νοµικού συµβούλου του ∆ήµου κ.
Φιφλή η σύσταση Ανώνυµης Εταιρείας µε
αντικείµενο την τουριστική ανάπτυξη του
νησιού.
Η µορφή που επιλέχθηκε σύµφωνα µε τον
νοµικό σύµβουλο του ∆ήµου αποτελεί
µονόδροµο µε βάση τον νέο Κώδικα ∆ήµων
και Κοινοτήτων
Στην νέα εταιρεία ο ∆ήµος θα έχει το 50%
συν 1% ενώ σε αυτή θα µετέχουν και ιδιώ-
τες. Προτάσεις των φορέων και των ιδιω-
τών που επιθυµούν να µετάσχουν στην υπό
σύσταση εταιρεία θα γίνονται δεκτές µέχρι
το επόµενο ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου
που πρόκειται να συνεδριάσει εντός του
Ιανουάαρίου.
Είχε προηγηθεί µια πρώτη σύσκεψη της
επιτροπής τουρισµού µε αφορµή την οικο-
νοµική κρίση στην οποία συµµετείχαν

εκπρόσωποι φορέων του νησιού που ασχο-
λούνται µε τον τουρισµό.
Οι απόψεις που κατατέθηκαν ήταν ενδιαφέ-
ρουσες. Οι εκπρόσωποι φορέων επεσήµα-
ναν την ανάγκη αναβάθµισης της ενδοκυ-
κλαδικής συγκοινωνίας, τη σύνδεση της
Πάρου µε τη Θεσσαλονίκη και την Κρήτη,
την αναβάθµιση της παραλιακής στην
Παροικιά µε την αποµάκρυνση του ΚΤΕΛ,
τη δηµιουργία συνεδρίων στην Πάρο και
την προώθηση της δηµιουργία συνεδριακού
- πολιτιστικού κέντρου, τη διαφήµιση του
νησιού και στην τηλεόραση, την προώθηση
των εναλλακτικών µορφών τουρισµού που
µπορεί να προσφέρει η Πάρος και τη συµ-
µετοχή σε εκθέσεις του εξωτερικού.
Ο ∆ήµαρχος Πάρου Χρήστος Βλαχογιάννης
από την πλευρά του τόνισε ότι το 2009 θα
είναι µια χρονιά δύσκολη, πως τα έξοδα
αυξήθηκαν µε τη λειτουργία των ΧΥΤΑ και
των σφαγείων και πως δεν έγινε καµία
αύξηση των τελών σε µια προσπάθεια να
βοηθηθούν οι επαγγελµατίες. Επίσης µίλη-
σε για φορολογική συνείδηση των κατοί-
κων, για σύσταση επιτροπών ελέγχου για

να εξασφαλιστούν τα διαφυγόντα κέρδη
και πως το 2009 τα χρήµατα που θα
διατεθούν για τον τουρισµό θα είναι διπλά-
σια.
Ο επικεφαλής της µειοψηφίας κ. Κοντός
από την πλευρά του πρότεινε το 2009 να
γίνει χρονιά ανταγωνιστικότητας για την
Πάρο και όχι κρίσης, τάχθηκε υπέρ της
δηµιουργίας φορέα τουρισµού αλλά αυτός
να λειτουργήσει µε οικονοµικά κριτήρια και
από ειδικούς στο αντικείµενο.

Οι επόµενες εκθέσεις στις οποίες θα λάβει
µέρος ο ∆ήµος είναι:
6-8 Φεβρουαρίου, Active Tripp (Πάτρα)
19-22 Φεβρουαρίου, ΒΙΤ (Μιλάνο)
11-15 Μαρτίου, ΙΤΒ (Γερµανία)
18-21 Μαρτίου, ΜΙΤΤ (Μόσχα)
28-31 Μαΐου, Summer Hollidays (Θεσσα-
λονίκη)
7-10 Μαΐου, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ
(Αθήνα)
29 Οκτωβρίου - 1η Νοεµβρίου, PHILOXE-
NIA (Θεσσαλονίκη)
9-13 Νοεµβρίου WTM (Λονδίνο)

ΤΤοουυρριισσττιικκήή  εεττααιιρρεείίαα  ααννάάππττυυξξηηςς  ΑΑ..ΕΕ..
εεττοοιιµµάάζζεειι  οο  22ήήµµοοςς
Θα συµµετέχουν και ιδιώτες µε ποσοστό µέχρι 49%

“Ο Αρχίλοχος
και η εποχή του”
Σε ειδική εκδήλωση στο
Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης στο
Ιδρυµα Γουλανδρή στην Αθήνα
(Νεοφ. ∆ούκα 4, Κολωνάκι),
παρουσιάζεται στις 16
∆εκεµβρίου 2008 ο τόµος των
Πρακτικών του 2ου ∆ιεθνούς
Συνεδρίου Αρχαιολογίας Πάρου
και Κυκλάδων «Ο Αρχίλοχος και
η Εποχή του», που εκδόθηκε
από το Ινστιτούτο Αρχαιολογίας
Πάρου και Κυκλάδων µε την
επιµέλεια της Προέδρου του
Ινστιτούτου, Αρχαιολόγου ∆ρος
του Πανεπιστηµίου Cornell
Ντόρας Κατσωνοπούλου, σε
συνεργασία µε τους Ιωάννη
Πετρόπουλο, αναπλ. Καθ.
Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας
στο ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο
Θράκης και Στέλλα Κατσαρού,
Αρχαιολόγο του Υπουργείου
Πολιτισµού.
Το βιβλίο, 500 σελίδων,
περιλαµβάνει 30 εργασίες
ελλήνων και ξένων ειδικών
επιστηµόνων, αρχαιολόγων και
φιλολόγων, για την
προσωπικότητα, το έργο και
την εποχή του σπουδαιότερου
λυρικού και ανατρεπτικού
ποιητή της ελληνικής
αρχαιότητας (7ος αι. π.Χ.), του
Αρχιλόχου που καταγόταν από
την Πάρο. Οι φιλόλογοι
επιστήµονες που συµµετέχουν
στον τόµο, στα
εµπεριστατωµένα άρθρα τους
παρουσιάζουν και αναλύουν τον
ερωτικό ποιητή Αρχίλοχο, τον
ποιητή-πολεµιστή, τον
ανατρεπτικό-σατιρικό ποιητή,
τον πολιτικό Αρχίλοχο. Οι
ερευνητές αρχαιολόγοι µέσα
από τις δικές τους
ανακοινώσεις, εξετάζουν και
αναλύουν τα ευρήµατα των
ανασκαφών από την Πάρο, τις
Κυκλάδες και την αποικία της
Πάρου στη Θάσο για να
αναπαραστήσουν την εποχή και
το περιβάλλον στο οποίο έζησε
και δηµιούργησε ο Αρχίλοχος
τον 7ο αι. π.Χ., καθώς και τα
µνηµεία που µαρτυρούν τη
λατρεία του Αρχιλόχου στη
γενέτειρά του Πάρο.
Την ειδική παρουσίαση του
τόµου θα κάνουν δύο γνωστοί
επιστήµονες, ο αναπλ. Καθ.
Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας
στο ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο
Θράκης και Πρόεδρος του
Κέντρου Ελληνικών Σπουδών
του Χάρβαρντ στο Ναύπλιο
Ιωάννης Πετρόπουλος και ο
οµότ. Καθ. Αρχαιολογίας του
Πανεπιστηµίου Κρήτης και
∆ιευθυντής των Ανασκαφών
Μεσσήνης Πέτρος Θέµελης. Την
εκδήλωση θα προλογίσει ο
∆ιευθυντής του Μουσείου
Κυκλαδικής Τέχνης, Καθ.
Αρχαιολογίας του
Πανεπιστηµίου Κρήτης και
Μέλος του Κεντρικού
Αρχαιολογικού Συµβουλίου του
Υπουργείου Πολιτισµού, Νίκος
Σταµπολίδης.

Την αλλαγή κτιρίου που στεγάζει το 3ο ολοήµερο νηπιαγωγείο Παροικιάς
ζητάει µε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων.
Σύµφωνα µε την ανακοίνωση: «Ο χώρος είναι µικρός και αδυνατεί να φιλο-
ξενήσει τα 21 παιδιά σήµερα (ο αριθµός κάθε χρόνο αυξάνεται), καθώς δεν
έχει ιδιαίτερους χώρους για τη σίτιση, την κατάκλιση και το παιχνίδι των
παιδιών.
Το κτίριο είναι παλαιό, και παρουσιάζει έντονη υγρασία στους τοίχους και
στα κουφώµατα, που χρειάζονται άµεση αντικατάσταση.
Για τη θέρµανση λειτουργούν δύο κλιµατιστικά µηχανήµατα, που το χειµώνα
απαιτείται να δουλεύουν οκτώ συνεχόµενες ώρες, µε πολύ αρνητικές συνέ-
πειες για την υγεία των παιδιών».

Ανακοίνωση Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων
του 3ου ολοήµερου Νηπιαγωγείου Παροικιάς

Ακατάλληλο το κτίριο
Αλλάζει η σύνθεση του ∆.Σ.
του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου
Μέχρι το τέλος ∆εκεµβρίου θα έχει ψηφιστεί η
τροπολογία που θα αλλάξει τα δεδοµένα όσον
αφορά τη σύνθεση του ∆ηµοτικού Λιµενικού
Ταµείου Πάρου - Αντιπάρου.
Συγκεκριµένα ο υπουργός Εσωτερικών Προκόπης
Παυλόπουλος κατέθεσε τροπολογία στη
Νοµοπαρασκευαστική Επιτροπή σύµφωνα µε την
οποία οι δήµοι και οι κοινότητες εξισώνονται. Έτσι
η Αντίπαρος στο ∆.Σ. του ∆ηµοτικού Λιµενικού
Ταµείου θα έχει τέσσερα µέλη. Τέσσερα µέλη θα
έχει και η Πάρος ενώ το εννεαµελές ∆.Σ. θα
συµπληρώνει ο Λιµενάρχης Πάρου.

97 _97_parianos typos:Layout 1 15/12/2008 1:05 πµ ������ 4



Π α ρ ι α ν ό ς  Τ ύ π ο ςΠ α ρ ι α ν ό ς  Τ ύ π ο ς 55∆∆εευυττέέρραα  1155  ∆∆εεκκεεμμββρρίίοουυ 22000088

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»

ΠΑΡΟΣ
ΠΑΡΟΙΚΙΑ τηλ.: 22840 24254, fax: 22840 24977
ΝΑΟΥΣΑ περιφερειακός Νάουσας - Μάρπησσας
τηλ.: 22840 28557, fax: 22840 24977
ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ τηλ.: 22840 61196

Το ηµερολόγιο για το 2009
του Εµπορικού Συλλόγου
Τα τελευταία χρόνια παραµονές Χριστουγέννων ο Εµπορικός
Σύλλογος Πάρου - Αντιπάρου µας έχει συνηθίσει στις εκπλήξεις. Η
φετινή όµως ήταν από εκείνες που δεν τις περιµέναµε.
Τα ξεχασµένα επαγγέλµατα είναι το θέµα του ηµερολογίου του
Εµπορικού Συλλόγου που ήδη κυκλοφορεί. Ο Εµπορικός Σύλλογος
που το 2009 κλείνει τα 80 του χρόνια στο φετινό του ηµερολόγιο
συµπεριέλαβε φωτογραφίες µε επαγγέλµατα που έχουν χαθεί ή
χάνονται µέσα από το πέρασµα του χρόνου όπως του κηροπλάστη,
της σβίας (επεξεργασία µαλλιού), του µυλωνά, των σφουγγαράδων
της Πάρου, του Λευκιανού Γύφτου µπάρµπα Γιώργου Σκορδίλη µε
το αµόνι, του µπάρµπα Νίκου ράφτη (Παντελαίου) από τις Λεύκες,
του τσαγκάρη των Λευκών (1940), των καλαθοπλεκτών και των
πλανόδιων µανάβηδων.
Επίσης υπάρχουν φωτογραφίες των αποκριών στις Λεύκες µε
λατέρνα και του οργώµατος της Λευκιανής γης µε αλέτρι.
Πολλά από τα επαγγέλµατα που αναφέρονται στο ηµερολόγιο του
Εµπορικού Συλλόγου δεν επιβίωσαν µέχρι τις µέρες µας. Άλλά
µπορεί να τα συναντούµε σήµερα αλλά όλα δείχνουν ότι και αυτά
θα αποτελέσουν παρελθόν.
Ο Εµπορικός Σύλλογος όµως ήρθε να µας τα υπενθυµίσει µέσα από
το ηµερολόγιο που κυκλοφορεί. Ένα ηµερολόγιο που δεν πρέπει να
λείπει από κανένα σπίτι ή κατάστηµα της Πάρου και της Αντιπάρου.

∆ηλώστε συµµετοχή
και κερδίστε
Όπως πέρυσι έτσι και φέτος ο
Εµπορικός σύλλογος Πάρου - Αντι-
πάρου θέλοντας να επιβραβεύσει
και αυτός µε την σειρά του τα µέλη
του, που µε τις προσφορές τους
έγινε δυνατό να συγκεντρωθούν
όλα αυτά τα πλούσια δώρα, προ-
σφέρει, µε τη συµπαράσταση των
χορηγών επικοινωνίας της φετινής
καµπάνιας, δώρα στους επαγγελ-
µατίες που συµµετέχουν και θα
παραβρεθούν στην κλήρωση.
Όσοι έµποροι από την Πάρο και
την Αντίπαρο δεν έχουν ακόµα
δηλώσει συµµετοχή µπορεί να το
κάνουν επικοινωνώντας στο τηλ.
6946468060 κ. Αλιπράντης Από-
στολος. Επίσης µπορούν να δηλώ-
σουν τη συµµετοχή τους και µέσα
από το site του εµπορικού Συλλό-
γου www.esparou.gr µε e-mail:
info@esparou.gr.
Η κλήρωση θα πραγµατοποιηθεί
στην αίθουσα « ΜΙΝΩΑ» την Τετάρ-
τη 25/2/2009 και ώρα 17.00.

Η Ενιαία δηµοτική κίνηση
Πολιτών Πάρου ξεκίνησε
τις επαφές µε τους κατοί-
κους του νησιού από τη
Μάρπησσα. Την Κυριακή 7
∆εκεµβρίου σε µια πετυχη-
µένη, από πλευράς προσέ-
λευσης κόσµου, συνάντη-
ση ο κ. Κοντός ο κ.
Κωβαίος, ο κ. Μπιζάς και
ο πρόεδρος της παράτα-
ξης κ. Τριβυζάς µίλησαν
στους κατοίκους αλλά και
άκουσαν τους τελευταίους
να µιλούν για τα προβλή-
µατα και να προτείνουν
λύσεις.
Ο επικεφαλής της µειοψη-
φίας του ∆ήµου κ. Κοντός
στην τοποθέτησή του τόνι-
σε ότι στόχος είναι να
βρεθούν λύσεις στα προ-
βλήµατα και να γίνουν

διορθώσεις και επισηµάν-
σεις. Ο κ. Κοντός τόνισε
επίσης ότι η αποχώρηση
του κ. Ραγκούση από τη
θέση του ∆ηµάρχου επη-
ρέασε πολλές καταστάσεις
στο νησί. Ακόµα έκανε
αναφορά και στο ∆ηµοτικό
Λιµενικό Ταµείο λέγοντας
πως ο χρόνος θα δείξει αν
ήταν σκάνδαλο ή όχι.
“Είναι καιρός όµως”, πρό-

σθεσε, “να ενεργοποιη-
θούµε, γιατί θέλουµε να
πάει η Πάρος µπροστά και
συστρατευόµαστε γι’ αυτό
το σκοπό µε όλους όσοι
έχουν την ίδια επιθυµία.
∆εν θα πρέπει να αφήσου-
µε έδαφος στο τίποτα. Η
µη συµµετοχή, αφήνει
χώρο να βγαίνουν στην

επιφάνεια αλεξιπτωτι-
στές”. Ακολούθησε διάλο-
γος µε τους κατοίκους να
αναδεικνύουν ως σοβαρό-
τερα προβλήµατα της
περιοχής το δίκτυο ύδρευ-
σης, το βιολογικό καθαρι-
σµό και πόσο αντέχει σε
νέες συνδέσεις, το οδικό
δίκτυο κ.α.

Ενιαία ∆ηµοτική Κίνηση Πολιτών Πάρου
Ξεκίνησε τις επαφές µε τους
κατοίκους από τη Μάρπησσα
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ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟ
Το Γρι-Γρι “Μαρία”

ΤΣΑΝΤΑΝΗΣ
ΦΡ. ΑΡΣΕΝΙΟΣ

Με ανακοίνωσή του ο
σύνδεσµος ΠΕΦΟ
Πάρου - Αντιπάρου
κάνει γνωστό ότι
συνεχίζει τη
λειτουργία του
ανανεωµένος και
ζωντανός όσο ποτέ
άλλοτε.
Στο σύνδεσµο
µπορείτε να
εγγραφείτε ως µέλη
στην Παροικιά:
- Love cafe 
- Internet station 
και στη Νάουσα:
Corner cafe (mudiali-
to).
Τηλέφωνο
επικοινωνίας µε τον
σύνδεσµο:
6956511040.
E-mail:
pefoparou_antiparou
@hotmail.com
Την σχετική
ανακοίνωση
υπογράφουν ο
πρόεδρος του
συνδέσµου Βαγγέλης
Καρποδίνης και ο
Γραµµατέας Γιώργος
Μπιζάς.

ΠΠΠΠ ΕΕΕΕ ΦΦΦΦ ΟΟΟΟ
ΠΠΠΠ άάάά ρρρρ οοοο υυυυ ����     

ΑΑΑΑ νννν ττττ ιιιι ππππ άάάά ρρρρ οοοο υυυυ

Άναµµα Χριστουγεννιάτικου δέντρου
Ήταν όλοι εκεί. Μικροί και µεγάλοι στο άναµµα του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην πλατεία της Εκατονταπυλιανής
την Κυριακή 7 ∆εκεµβρίου το απόγευµα. Η πρόσκληση ήταν από το ∆ήµο Πάρου και τη Κ∆ΕΠΑ∆. Όπως κάθε χρόνο έτσι
και φέτος το άναµµα του Χριστουγεννιάτικου δέντρου ήταν εντυπωσιακό. Μάλιστα υπήρχαν και δώρα για τους µικρούς
και... µελλοντικούς δηµότες.

Η έκθεση έλεγχου των
Επιθεωρητών – Ελεγκτών
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης για
τις µεταδηµοτεύσεις στην
Κοινότητα Αντιπάρου,
επισηµαίνει σοβαρές
παραβάσεις, οι οποίες
συνιστούν πειθαρχικό
αδίκηµα και ενδεχοµένως
και ποινικό αδίκηµα,
αφού η έκθεση διαβιβά-
στηκε όχι µόνο στον άµεσο προϊστάµε-
νο της Προέδρου της Κοινότητας Γενι-
κό Γραµµατέα της Περιφέρειας
Ν.Αιγαίου κ. Χ. Κόκκινο, αλλά και
στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών.
Σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα της
έκθεσης ευθύνες προκύπτουν για την
Πρόεδρο της Κοινότητας κ. Μανέτα –
Φαρούπου Βαρβάρα, τον Αντιπρόεδρο
κ. Ιωάννη Παρούσο και τη Γραµµατέα
της Κοινότητας κ. Άννα Παλαιολόγου.

1. Συγκεκριµένα η Πρόεδρος της Κοι-
νότητας προέβη:
α) στην έκδοση 23 βεβαιώσεων µονί-
µου κατοίκου, που δεν πληρούσαν τις
προϋποθέσεις των νόµων 410/95,
2647/98 και 3243/04 επειδή δεν ανέ-
φεραν το χρονικό διάστηµα µόνιµης
εγκατάστασης των αιτούντων µεταδη-
µότευση, τα δε δικαιολογητικά που
υποβλήθηκαν από τους αιτούντες δεν

αποδείκνυαν τη διετή πραγµατική
εγκατάστασή τους στην Κοινότητα
Αντιπάρου,
β) στη διενέργεια τριάντα επτά (37)
µεταδηµοτεύσεων «λόγω διετίας»
βάσει των προαναφεροµένων «Βεβαι-
ώσεων µονίµου κατοίκου» και χωρίς
την προσκόµιση από τους ενδιαφερο-
µένους των αποδεικτικών µέσων, για
τη συνδροµή της προϋπόθεσης της επί
διετία πραγµατικής µόνιµης εγκατά-
στασής τους στην Κοινότητα, κατά
παράβαση των διατάξεων της παρ.8,
άρθρο 18, Π∆ 410/95,
γ) στην έκδοση πράξης (απόφασης)
εγγραφής στο ∆ηµοτολόγιο αιτούσας
µεταδηµότευση, στο πρόσωπο της
οποίας δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέ-
σεις µεταδηµότευσης λόγω γάµου, µε
αποτέλεσµα τη διενέργεια µεταδηµό-
τευσης κατά παράβαση των διατάξεων
της παρ.9α, άρθρο 18, Π∆ 410/95, 
δ) στην έκδοση πράξης (απόφασης)

εγγραφής ανηλίκου τέκνου στην Οικο-
γενειακή Μερίδα  του Β’ συζύγου της
µητέρας του, στην οποία η µητέρα
εµφανίζεται εγγεγραµµένη µε ενδει-
κτική εγγραφή, κατά παράβαση των
διατάξεων του άρθρου 18, Π∆ 410/95. 

2. Ο Αντιπρόεδρος της Κοινότητας κ.
Ιωάννης Παρούσος προέβη στην έκδο-
ση 2 «βεβαιώσεων µονίµου κατοίκου»
οι οποίες δεν πληρούσαν τις προϋπο-
θέσεις που ορίζουν οι προαναφερθέ-
ντες νόµοι.

3. Η Γραµµατέας της Κοινότητας
κ. Άννα Παλαιολόγου προσυπέγραψε
τις σχετικές πράξεις (αποφάσεις)
της προέδρου για την εγγραφή
στο δηµοτολόγιο αιτούντων µεταδηµό-
τευση χωρίς την προσκόµιση «βεβαιώ-
σεων µονίµου κατοικίας» για την επί
διετίαν τουλάχιστον µόνιµη εγκατά-
σταση αυτών στην Κοινότητα Αντιπά-

ρου.
Η έκθεση ελέγχου υπο-
γράφεται από την κ.
Αικατερίνη Καπέλλα και
την κ. Στυλιανή Βαθρα-
κοκοίλη που ασκούν
καθήκοντα επιθεωρητή –
ελεγκτή ∆ηµόσιας ∆ιοίκη-
σης.
Η δυσµενής αυτή εξέλιξη
για την Κοινοτάρχη Αντι-

πάρου σε συνδυασµό µε την απόρριψη
της αίτησής της από την Επιτροπή
Αναστολών του Συµβουλίου της Επι-
κρατείας., που ενεργοποιεί την επι-
βληθείσα σε αυτήν ποινή της αργίας
από τον Υπουργό Εσωτερικών, ανεβά-
ζει και πάλι στα ύψη το πολιτικό θερ-
µόµετρο στην Αντίπαρο, αφού δικαιώ-
νεται η πλευρά Λεβεντάκη. 
Βέβαια µε τις διαδικαστικές παρεµβά-
σεις της Κοινοτάρχου το όλον θέµα
των µεταδηµοτεύσεων αναµένεται να
τελεσιδικήσει, αφού θα έχει ολοκλη-
ρώσει τη θητεία της και εποµένως δεν
προβλέπεται κάποια ουσιαστική αλλα-
γή στα κοινοτικά πράγµατα της Αντι-
πάρου.
Όµως η πλευρά Λεβεντάκη µπορεί

τώρα, µετά την έκθεση ελέγχου, να
υποστηρίξει βάσιµα ότι το εκλογικό
αποτέλεσµα των κοινοτικών εκλογών
στην Αντίπαρο  έχει νοθευτεί.

«Ας µη επιχαίρουν
οι κατήγοροί µου
από τώρα»
Η Κοινότητα Αντιπάρου σε δελτίο τύπου, που
υπογράφει η πρόεδρος της Κοινότητας κ.
Βαρβάρα Φαρούπου Μανέτα, µε ηµεροµηνία
11-12-2008 τονίζει τα εξής:

«Κοινότητα Αντιπάρου
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

11-12-2008
Κατόπιν του δηµοσιεύµατος της 10/12/2008
εφηµερίδα «Φωνή της Πάρου» επικαλούµαι
σε απάντηση τα κάτωθι:
Όσο αφορά το χαρακτηρισµό του αποτελέ-
σµατος ως «κάλπικο» για δήθεν παράνοµες
µεταδηµοτεύσεις που αφορά την όποια διαπί-
στωση των Επιθεωρητών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
,ουδόλως αυτές επηρεάζουν τη νοµιµότητα
και βασιµότητα της εκλογής µου ως επιτυχού-
σας Προέδρου της Κοινότητας Αντιπάρου και
τούτο διότι η απόφαση του Τριµελούς Πρωτο-
δικείου Σύρου που αποφάσισε µετά την παρα-
ποµπή της υπόθεσης στο Συµβούλιο Επικρα-
τείας την ανακήρυξη µου ,δεν διαπίστωσε
οποιαδήποτε παράνοµη µεταδηµότευση.
Εποµένως τόσο η εκλογή µου ως Πρόεδρος
της Κοινότητας όσο και η νοµιµότητα εκλογής
του Κοινοτικού Συµβουλίου είναι γεγονός
αδιαµφισβήτητο.
∆εν γνωρίζω αν οι επιθεωρητές της ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης κατέληξαν στο πόρισµά τους για τις
37 µεταδηµοτεύσεις στηριζόµενοι µόνο σε
καταγγελίες των συµβούλων της µειοψηφίας.
Πάντως ουδόλως κλήθηκα να παράσχω εξη-
γήσεις για αυτές στερηθείσα έτσι το δικαίωµά
µου της προηγουµένης ακρόασής µου.
Την απόφαση της αναστολής δεν την γνωρί-
ζω. Το θέµα της πειθαρχικής µου ποινής για
τις δήθεν παράνοµες µεταδηµοτεύσεις, θα
κριθεί οριστικά από το Συµβούλιο Επικρατείας
αφού προηγουµένως συζητηθεί η προσφυγή
µου που εκκρεµεί για το Μάρτιο του 2009 στο
Συµβούλιο Επικρατείας.

Ας µη επιχαίρουν οι κατήγοροί µου από τώρα.

Η Πρόεδρος της Κοινότητας
Βαρβάρα Φαρούπου – Μανέτα».
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Η έκθεση έλεγχου των
Επιθεωρητών – Ελεγκτών
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης για
τις µεταδηµοτεύσεις στην
Κοινότητα Αντιπάρου,
επισηµαίνει σοβαρές
παραβάσεις, οι οποίες
συνιστούν πειθαρχικό
αδίκηµα και ενδεχοµένως
και ποινικό αδίκηµα,
αφού η έκθεση διαβιβά-
στηκε όχι µόνο στον άµεσο προϊστάµε-
νο της Προέδρου της Κοινότητας Γενι-
κό Γραµµατέα της Περιφέρειας
Ν.Αιγαίου κ. Χ. Κόκκινο, αλλά και
στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών.
Σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα της
έκθεσης ευθύνες προκύπτουν για την
Πρόεδρο της Κοινότητας κ. Μανέτα –
Φαρούπου Βαρβάρα, τον Αντιπρόεδρο
κ. Ιωάννη Παρούσο και τη Γραµµατέα
της Κοινότητας κ. Άννα Παλαιολόγου.

1. Συγκεκριµένα η Πρόεδρος της Κοι-
νότητας προέβη:
α) στην έκδοση 23 βεβαιώσεων µονί-
µου κατοίκου, που δεν πληρούσαν τις
προϋποθέσεις των νόµων 410/95,
2647/98 και 3243/04 επειδή δεν ανέ-
φεραν το χρονικό διάστηµα µόνιµης
εγκατάστασης των αιτούντων µεταδη-
µότευση, τα δε δικαιολογητικά που
υποβλήθηκαν από τους αιτούντες δεν

αποδείκνυαν τη διετή πραγµατική
εγκατάστασή τους στην Κοινότητα
Αντιπάρου,
β) στη διενέργεια τριάντα επτά (37)
µεταδηµοτεύσεων «λόγω διετίας»
βάσει των προαναφεροµένων «Βεβαι-
ώσεων µονίµου κατοίκου» και χωρίς
την προσκόµιση από τους ενδιαφερο-
µένους των αποδεικτικών µέσων, για
τη συνδροµή της προϋπόθεσης της επί
διετία πραγµατικής µόνιµης εγκατά-
στασής τους στην Κοινότητα, κατά
παράβαση των διατάξεων της παρ.8,
άρθρο 18, Π∆ 410/95,
γ) στην έκδοση πράξης (απόφασης)
εγγραφής στο ∆ηµοτολόγιο αιτούσας
µεταδηµότευση, στο πρόσωπο της
οποίας δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέ-
σεις µεταδηµότευσης λόγω γάµου, µε
αποτέλεσµα τη διενέργεια µεταδηµό-
τευσης κατά παράβαση των διατάξεων
της παρ.9α, άρθρο 18, Π∆ 410/95, 
δ) στην έκδοση πράξης (απόφασης)

εγγραφής ανηλίκου τέκνου στην Οικο-
γενειακή Μερίδα  του Β’ συζύγου της
µητέρας του, στην οποία η µητέρα
εµφανίζεται εγγεγραµµένη µε ενδει-
κτική εγγραφή, κατά παράβαση των
διατάξεων του άρθρου 18, Π∆ 410/95. 

2. Ο Αντιπρόεδρος της Κοινότητας κ.
Ιωάννης Παρούσος προέβη στην έκδο-
ση 2 «βεβαιώσεων µονίµου κατοίκου»
οι οποίες δεν πληρούσαν τις προϋπο-
θέσεις που ορίζουν οι προαναφερθέ-
ντες νόµοι.

3. Η Γραµµατέας της Κοινότητας
κ. Άννα Παλαιολόγου προσυπέγραψε
τις σχετικές πράξεις (αποφάσεις)
της προέδρου για την εγγραφή
στο δηµοτολόγιο αιτούντων µεταδηµό-
τευση χωρίς την προσκόµιση «βεβαιώ-
σεων µονίµου κατοικίας» για την επί
διετίαν τουλάχιστον µόνιµη εγκατά-
σταση αυτών στην Κοινότητα Αντιπά-

ρου.
Η έκθεση ελέγχου υπο-
γράφεται από την κ.
Αικατερίνη Καπέλλα και
την κ. Στυλιανή Βαθρα-
κοκοίλη που ασκούν
καθήκοντα επιθεωρητή –
ελεγκτή ∆ηµόσιας ∆ιοίκη-
σης.
Η δυσµενής αυτή εξέλιξη
για την Κοινοτάρχη Αντι-

πάρου σε συνδυασµό µε την απόρριψη
της αίτησής της από την Επιτροπή
Αναστολών του Συµβουλίου της Επι-
κρατείας., που ενεργοποιεί την επι-
βληθείσα σε αυτήν ποινή της αργίας
από τον Υπουργό Εσωτερικών, ανεβά-
ζει και πάλι στα ύψη το πολιτικό θερ-
µόµετρο στην Αντίπαρο, αφού δικαιώ-
νεται η πλευρά Λεβεντάκη. 
Βέβαια µε τις διαδικαστικές παρεµβά-
σεις της Κοινοτάρχου το όλον θέµα
των µεταδηµοτεύσεων αναµένεται να
τελεσιδικήσει, αφού θα έχει ολοκλη-
ρώσει τη θητεία της και εποµένως δεν
προβλέπεται κάποια ουσιαστική αλλα-
γή στα κοινοτικά πράγµατα της Αντι-
πάρου.
Όµως η πλευρά Λεβεντάκη µπορεί

τώρα, µετά την έκθεση ελέγχου, να
υποστηρίξει βάσιµα ότι το εκλογικό
αποτέλεσµα των κοινοτικών εκλογών
στην Αντίπαρο  έχει νοθευτεί.

«Ας µη επιχαίρουν
οι κατήγοροί µου
από τώρα»
Η Κοινότητα Αντιπάρου σε δελτίο τύπου, που
υπογράφει η πρόεδρος της Κοινότητας κ.
Βαρβάρα Φαρούπου Μανέτα, µε ηµεροµηνία
11-12-2008 τονίζει τα εξής:

«Κοινότητα Αντιπάρου
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

11-12-2008
Κατόπιν του δηµοσιεύµατος της 10/12/2008
εφηµερίδα «Φωνή της Πάρου» επικαλούµαι
σε απάντηση τα κάτωθι:
Όσο αφορά το χαρακτηρισµό του αποτελέ-
σµατος ως «κάλπικο» για δήθεν παράνοµες
µεταδηµοτεύσεις που αφορά την όποια διαπί-
στωση των Επιθεωρητών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
,ουδόλως αυτές επηρεάζουν τη νοµιµότητα
και βασιµότητα της εκλογής µου ως επιτυχού-
σας Προέδρου της Κοινότητας Αντιπάρου και
τούτο διότι η απόφαση του Τριµελούς Πρωτο-
δικείου Σύρου που αποφάσισε µετά την παρα-
ποµπή της υπόθεσης στο Συµβούλιο Επικρα-
τείας την ανακήρυξη µου ,δεν διαπίστωσε
οποιαδήποτε παράνοµη µεταδηµότευση.
Εποµένως τόσο η εκλογή µου ως Πρόεδρος
της Κοινότητας όσο και η νοµιµότητα εκλογής
του Κοινοτικού Συµβουλίου είναι γεγονός
αδιαµφισβήτητο.
∆εν γνωρίζω αν οι επιθεωρητές της ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης κατέληξαν στο πόρισµά τους για τις
37 µεταδηµοτεύσεις στηριζόµενοι µόνο σε
καταγγελίες των συµβούλων της µειοψηφίας.
Πάντως ουδόλως κλήθηκα να παράσχω εξη-
γήσεις για αυτές στερηθείσα έτσι το δικαίωµά
µου της προηγουµένης ακρόασής µου.
Την απόφαση της αναστολής δεν την γνωρί-
ζω. Το θέµα της πειθαρχικής µου ποινής για
τις δήθεν παράνοµες µεταδηµοτεύσεις, θα
κριθεί οριστικά από το Συµβούλιο Επικρατείας
αφού προηγουµένως συζητηθεί η προσφυγή
µου που εκκρεµεί για το Μάρτιο του 2009 στο
Συµβούλιο Επικρατείας.

Ας µη επιχαίρουν οι κατήγοροί µου από τώρα.

Η Πρόεδρος της Κοινότητας
Βαρβάρα Φαρούπου – Μανέτα».

«Η ∆ηµοκρατία
κατελύθη στον τόπο µας»
Θέση στο θέµα των µεταδηµοτέυσεων, µε επιστολή του, πήρε και ο κοι-
νοτικός σύµβουλος της µειοψηφίας Κώστας Φαρούπος. Αναλυτικά στην
επιστολή του ο κ. Φαρούπος τονίζει:
«Αντιπαριώτες και Αντιπαριώτισες
Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΛΥΘΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ.
Το Σώµα Ελεγκτών Επιθεωρητών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης περίτρανα απέδει-
ξε αυτό που όλοι µέχρι σήµερα υποψιαζόσαστε.
Ότι το εκλογικό αποτέλεσµα στην Αντίπαρο ήταν αποτέλεσµα νοθείας
του εκλογικού σώµατος από τη Βαρβάρα Μανέτα.
Οι 37 (τριάντα επτά) παράνοµες µεταδηµοτεύσεις που διαπίστωσε το
αποδεικνύουν περίτρανα. Η Βαρβάρα Μανέτα έχασε στις κάλπες το
βράδυ των εκλογών. Το αποτέλεσµα άλλαξε µε δικαστική απόφαση του
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου.
Και ενώ µιλούσαµε για παράνοµες µεταδηµοτεύσεις ήδη πριν τις εκλο-
γές, το χαστούκι ή µάλλον τα 37 (τριάντα επτά ) χαστούκια του Σώµα-
τος των Ελεγκτών Επιθεωρητών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ήρθαν µετά από 2
(δυο) ΧΡΟΝΙΑ!!!!!!!!!!!!!
Μετά από δύο χρόνια ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΜΟΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΙΣΜΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ σε
όλα τα επίπεδα.
Το θέµα έφτασε και στη Βουλή, µε ερωτήσεις
Του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ κ Παναγιώτη Ρήγα και
Του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ Φώτη Κουβέλη.
Οι σεµνοί και ταπεινοί φίλοι και υποστηρικτές της έκαναν ότι δεν κατα-
λάβαιναν.
Ας την καµαρώσουν λοιπόν τώρα που τιµωρείται µε αργία ενός µηνός
γιατί αρνήθηκε να χορηγήσει στοιχεία των µεταδηµοτεύσεων στην Αντι-
πολίτευση ως όφειλε και εξευτελίζεται από το πόρισµα των Ελεγκτών
Επιθεωρητών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ΚΑΙ ΑΣ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΟΥΝ ΞΑΝΑ.
Και βέβαια γεννάται το ερώτηµα:
Είναι ή δεν είναι αυτό το Κοινοτικό Συµβούλιο αποτέλεσµα νόθευσης της
λαϊκής κυριαρχίας;;;;;
Φυσικά ως εκλεγµένος κοινοτικός σύµβουλος ΑΡΝΟΥΜΑΙ να καθίσω στο
ίδιο τραπέζι µε αυτή τη δήθεν πρόεδρο που κατέλυσε τη δηµοκρατική
νοµιµότητα στον τόπο µας καταπατώντας κάθε έννοια ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ,
ΗΘΟΥΣ, ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ, ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ και ΧΡΗΣΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ.
ΑΡΝΟΥΜΑΙ να γίνω µέρος µιάς παράστασης που γελοιοποιεί τη δηµοκρα-
τική νοµιµότητα και τη λαϊκή κυριαρχία.
ΑΡΝΟΥΜΑΙ να παραβιάσω το Σύνταγµα που λέει ότι όλες οι εξουσίες
πηγάζουν από το λαό, αφού στον τόπο µας έχουµε νόθευση της λαϊκής
βούλησης.
Είναι το ελάχιστο νοµίζω που µπορώ να προσφέρω στον τόπο µου.
Θα συνεχίσω όµως να µάχοµαι µέχρι να τελειώσει αυτή η Εκτροπή και
θα τιµήσω την ψήφο των συµπολιτών µου που µε εµπιστεύτηκαν.
Καλώ λοιπόν τους συµπατριώτες µου και κάθε ∆ηµοκρατικό πολίτη
αυτού του τόπου σε ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ.
Ο αγώνας µας θα τελειώσει µόνο όταν αποκατασταθεί η δηµοκρατική
νοµιµότητα και γίνει σεβαστή η λαϊκή βούληση.

Ο ΦΑΣΙΣΜΟΣ ∆ΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ
Φαρούπος Κώστας, Αντίπαρος 13-12-2008».

«Έχουν γνώση
οι φύλακες της
∆ηµοκρατίας»
Ο συνδυασµός «Ενότητα Ανάπτυξη
∆ηµιουργία» επικεφαλής του οποίου
είναι ο κ. Γιάννης Λεβεντάκης απά-
ντησε στο δελτίο Τύπου της Κοινό-
τητας Αντιπάρου ως εξής:

«ΑΠΑΝΤΟΥΜΕ ΛΟΙΠΟΝ
Πρώτον το διοικητικό πρωτοδικείο
Σύρου δεν διαπίστωσε καµία παρά-
νοµη µεταδηµότευση διότι δεν εξε-
τάστηκε καµία µεταδηµότευση και
δεν εξετάστηκαν διότι δεν εδόθη-
σαν.
∆εύτερον οι µεταδηµοτεύσεις είναι
διοικητικές πράξεις και για να είναι
νόµιµες πρέπει να έχουν τα νόµιµα
δικαιολογητικά αυτό έκριναν οι ελε-
γκτές δηµοσίας διοίκησης.
Τρίτον το Συµβούλιο της Επικράτει-
ας ευρίσκεται στη οδό Πανεπιστήµι-
ου 47-49 στο υπόγειο στο τµήµα
Αρχείου. Ο καθείς µπορεί να µάθει
για την απόφαση 1255 18/11/2008
µε την οποία απορρίπτεται η αίτηση
αναστολής της ποινής της αργίας
της κ. Μανέτα.
Τέταρτον τον Μάρτιο του 2009
πιστεύουµε ότι το ΣΤΕ θα βραβεύσει
την γυναίκα θαύµα της τοπικής
αυτοδιοίκησης και θα την ανακηρύ-
ξει επίτιµο δήµαρχο Αθηνών. Προς
το παρόν έχει να αντιµετωπίσει τους
φύλακες της ∆ηµοκρατίας και να
έχει υπόψη της ότι έχουν γνώση
Αυτοί. Τελεία.
Τέλος κάνουµε έκκληση προς τους
συµβούλους της κ. Μανετα, απευθυ-
νόµενοι στα δηµοκρατικά τους
αισθήµατα, να κατανοήσουν ότι οι
πράξεις αυτές δεν είναι σύννοµες.
Και ότι πρέπει να βρεθεί λύση στο
πολιτικό πρόβληµα της Αντιπάρου
από κοινού.
Συνδυασµός “Ενότητα Ανάπτυξη
∆ηµιουργία”

Αντίπαρος 11/12/2008».

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

Το Γηροκοµείο συγχαίρει
και ευχαριστεί
το Μουσικοχορευτικό
Συγκρότηµα Νάουσας 
Το ∆.Σ. του Οίκου Ευγηρίας Ποιµαντικής Μερίµνης «Παναγία
Εκατονταπυλιανή» συγχαίρει και ευχαριστεί το Μουσικοχορευτικό
Συγκρότηµα Νάουσας για την πρωτοβουλία του να παρουσιάσει
µέρος της Χριστουγεννιάτικης γιορτής του στην αίθουσα
εκδηλώσεων του Γηροκοµείου.
Οι διαβιούντες γέροντές του καθώς και όσοι παραβρέθηκαν την
Κυριακή της 7ης ∆εκεµβρίου στην γιορτή αυτή πέρασαν ένα
ευχάριστο πρωινό και παρασύρθηκαν σ’ ένα ταξίδι µοναδικό.
Ταξίδεψε η σκέψη τους και η ψυχή τους, µαθαίνοντας για τη ζωή
και το έργο του µεγάλου Σκιαθίτη συγγραφέα, Αλ. Παπαδιαµάντη,
ακούγοντας τις µελωδικές φωνούλες της παιδικής χορωδίας
Νάουσας και την αφήγηση του διηγήµατός του «Στο Χριστό, στο
Κάστρο».
Αναµένουµε και από άλλους φορείς παρόµοιες πρωτοβουλίες οι
οποίες συµβάλλουν στην ποιοτικότερη διαβίωση των παππούδων
του Γηροκοµείου.

Το “Αδαµάντιος Κοραής” στην Παροναξία
Ένα ακόµα πλοίο θα εκτελεί δροµολόγια από τις 22 ∆εκεµβρίου -ίσως και από τις 19- στη γραµµή Παρου-
Νάξου-Ίου-Σαντορίνης. Πρόκειτια για το Ε/Γ-Ο/Γ Αδαµάντιος Κοραής της ναυτιλιακής εταιρείας “Zante
Ferries”. Το πλοίο κατασκευάστηκε το 1987 στην Ιαπωνία έχει µήκος 99 και πλάτος 17,2 µέτρων, µέγιστη
ταχύτητα 21 µίλια και υπηρεσιακή 18,7. Η χωρητικότητα του φθάνει τους 900 µε 1.000 επιβάτες, µε
περίπου 250 αυτοκίνητα ή 50 µε 60 ΙΧ και 400 µέτρα φορτηγών. Θα αναχωρεί από τον Πειραιά κάθε
∆ευτέρα-Τρίτη-Τετάρτη-Πέµπτη και Παρασκευή στις 15:50 µε
προορισµό την Πάρο και την Νάξο. Την Παρασκευή θα πιάνει
και τα λιµάνια της Ίου και της Σαντορίνης όπου θα παραµένει
εκεί και θα επιστρέφει την Κυριακή. Από την Πάρο θα
αναχωρεί στις 23:55 για Πειραιά. Η διάρκεια του ταξιδιού
από Πειραιά για Πάρο θα είναι 5 ώρες και 10 λεπτά. ∆ιαθέτει
4 σαλόνια µε αεροπορικές θέσεις, δυο µπαρ, ένα σελφ
σέρβις, σαλόνι διακεκριµένης θέσης και VIP.
Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως η τιµή του
εισιτηρίου θα είναι χαµηλότερη από τα υπάρχοντα συµβατικά
πλοία της γραµµής (23 µε 25 ευρώ), ενώ θα υπάρχουν και
εκπτώσεις στα εισιτήρια σε συλλόγους
και φορείς. Επίσης στις προθέσεις της
εταιρείας είναι οι µόνιµοι κάτοικοι της
Αντιπάρου να ταξιδεύουν µε µειωµένο
εισιτήριο αφού ο πληθυσµός του νησιού
δεν υπερβαίνει τους 1.000.

Με σηµαντική προσέλευση µελών έγινε η Γενική
Συνέλευση του Ναυτικού Οµίλου Πάρου την Κυριακή
14 ∆εκεµβρίου 2008 στο Ξενοδοχείο «Ζανέτ» στα
Λιβάδια της Παροικίας Πάρου.
Τον εντυπωσιακό οµολογουµένως ∆ιοικητικό και
Οικονοµικό απολογισµό της διετίας, διάβασε στους
παριστάµενους ο αντιπρόεδρος κ. ∆. Μερεµέτης. 
Μετά από ορισµένες διευκρινιστικές ερωτήσεις
εγκρίθηκαν και οι δύο οµόφωνα
Κατόπιν τέθηκε στην Γ.Σ. το θέµα της ανακύρηξης του
κ. ∆. Σιφναίου, δωρητή ενός µεγάλου ιστιοφόρου, ως
επίτιµου µέλους του Ν.Ο.Π., που και αυτό έγινε
οµόφωνα δεκτό.
Ακολούθησε η κατάρτιση του ψηφοδελτίου και η
εκλογική διαδικασία.

Τα αποτελέσµατα έχουν ως εξής:
1. Πώλος Ελευθέριος______________________42 
2. Ναυπλιώτης ∆ελαγραµµάτης ______________38
- Παναγιωτίδης Παναγιώτης ________________38
4. Φωσκίνης Γαϊτάνος ____________________33
5. Σκιαδάς ∆ηµήτριος______________________32
6. Καλακώνα Μαρίτα ______________________30
- Παντελαίος Θωµάς ______________________30
8. Βρότσος Ανδρέας ______________________27
- Οικονοµόπουλος Γεώργιος ________________27  
10. Μερεµέτης ∆ηµήτριος __________________23
11. Μαύρης ∆ηµήτριος ____________________22 
12. Μεϊµαρίδη ∆ήµητρα________________________12

13. ∆αφερέρας Ευθύµιος ______________________16
14. ∆ιαµαντόπουλος Ελευθέριος ________________12
15. Λάµπρου Παναγιώτης ______________________8

Για την εξελεκτική επιτροπή εξελέγησαν οι:
1. Ιορδάνη Ελευθερία ____________________35
2. Θαλασσινός Ιωάννης ____________________33
3. Μπισµπίκου Βασιλική____________________24
4. Μπρούσης Ιωάννης ________________________21
5. Σαρρής Χαράλαµπος________________________20
Οι 11 πρώτοι σε ψήφους εκλέγονται στον νέο ∆.Σ.
όπως και οι τρεις πρώτοι στην εξελεκτική επιτροπή

Σηµαντική η προσέλευση στις εκλογές του Ν.Ο. Πάρου

Τα δροµολόγια του Ε/Γ - O/Γ Α∆ΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ

Κυνηγούσε το τρίποντο, είχε την ισοπαλία στο τσεπάκι του, αλλά τελικά τα έχασε όλα στο 90’ και κάτι.
Ο ΑΜΕΣ Νηρέας Νάουσας, µετά τον παλικαρίσιο βαθµό που απέσπασε (0-0) µέσα στη Ριζούπολη
από τον Απόλλωνα Σµύρνης, γνώρισε την ήττα µε 1-0 από τον Αθηναϊκό στο γήπεδό του. Έτσι στο
εξ’ αναβολής παιχνίδι στην Πεύκη την Κυριακή 21 ∆εκεµβρίου αναζητείται επειγόντως η νίκη…
Στο παιχνίδι µε τον Αθηναϊκό τίποτα δεν πήγε καλά για την οµάδα του ∆ηµήτρη Σκούνα. Μπορεί να
είχε δοκάρι µε τον Ζορµπαλά στο 23’ αλλά δέχθηκε το γκολ στο 90’ από τον Σακελλαρίου που
βρέθηκε µόνος αµαρκάριστος µέσα στην περιοχή. Και ο Αθηναϊκός είχε δοκάρι µε τον Σταύρου στο
20’. Για µια ακόµα φορά ο κόσµος δεν πήγε στο γήπεδο. Το παιχνίδι παρακολούθησαν περίπου 150
φίλαθλοι.
Νηρέας: Ντουγέρογλου, Τσάνη, Γιαννόπουλος (80’ Τσουκάνι), Μητσόπουλος, Γρηγοριάδης, Νίνο (65’

Καρακώστας), Σκαρακάκης, Μαυρίδης, Γρίβας,
Ζορµπαλάς, Μοστράτος.
Αθηναϊκός: Μπόµπολης, Σουπιώνης, Κωστής,
Μηλιός, Ακριτίδης, Σπυρόπουλος, Ρήγας,
Αντωνόπουλος, Σακελλαρίου (91’ Τσίτσας),
Καρποντίνης (80’ Μπέξης), Σταύρου
(Μπελέρης).
Τα αποτελέσµατα της 11ης αγωνιστικής
στον 8ο όµιλο της ∆’ Εθνικής έχουν ως εξής:
Άγιαξ Ταύρου - Θεµιστοκλής ........................1-1
Άγιος Ιερόθεος - Ολυµπιακός Λιοσίων..........3-2
Άγιοι Ανάργυροι - Βριλήσσια ........................2-0
∆όξα Βύρωνα - ΠΑΟ Ρουφ ..........................0-1
Καλλονή - Πεύκη ..........................................3-2
Νέα Ιωνία - Απόλλων Σµύρνης ....................0-0
Νηρέας - Αθηναϊκός ......................................0-1

Βαθµολογία
Οµάδα ______________________Αγ. __Βαθ. __Συν.
____________________________________________N-I-H
1. Νέα Ιωνία ________________11____25 ____7-4-0
2. Απόλλων Σµύρνης __________11 ____23 ____6-5-0
3. Καλλονή __________________11 ____22 ____7-1-3
4. ΠΑΟ Ρουφ ________________11 ____21 ____7-0-4
5. Άγιος Ιερόθεος ____________11 ____21 ____6-3-2
6. Θεµιστοκλής ______________11 ____18 ____5-3-3
7. Ολυµπιακός Λιοσίων________11 ____14 ____4-2-5
8. Άγιοι Ανάργυροι____________11 ____13 ____3-4-4
9. Αθηναϊκός ________________11 ____13 ____3-4-4
10. Νηρέας __________________10 ____11 ____3-2-5
11. Άγιαξ Ταύρου __________11____10 ____2-4-5
12. ∆όξα Βύρωνα __________11____8______2-2-7
13. Πεύκη __________________10____6______2-0-8
14. Βριλήσσια ______________11____5______1-2-8

“Αυτοκτόνησε” ο Νηρέας ήττα 1-0 από τον Αθηναϊκό
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∆ήµος Πάρου
Τεχνικό πρόγραµµα έτους 2009

Α’ µέρος

Πηγή χρηµατοδότησης:
1. Προϋπολογιζόµενο υπόλοιπο Σ.Α.Τ.Α.
έτους 2008 και Π.Ο.Ε. στις 31/12/2008

2. Αναµενόµενη Σ.Α.Τ.Α. έτους 2009

Συνεχιζόµενα και νέα έργα -
µελέτες - προµήθειες

Μελέτες
Μελέτη αποχέτευσης ∆.∆. Αγκαιριάς: 75.000
ευρώ
Μελέτη αλιευτικού καταφυγίου Αλυκής:
30.000 ευρώ
Μελέτη διάνοιξης Β’ Περιφερειακού δρόµου
Παροικιάς: 12.611,59 ευρώ
Μελέτη επέκτασης συµπλήρωσης αποχετευ-
τικού δικτύου Παροικιάς: 2.000 ευρώ
Μελέτη παράκαµψης παραλιακής οδού
προς Λειβάδια: 8.500 ευρώ
Μελέτη κατασκευής στίβου 400 µ. και
γηπέδου ποδοσφαίρου Νάουσας: 22.000
ευρώ
Μελέτη Νηπιαγωγείου Αγκαιριάς: 15.334,44
ευρώ
Μελέτη απορροής οµβρίων στην περιοχή Αγ.
Νικολάου Αλυκής: 10.000 ευρώ
Υδραυλική µελέτη έργου ανάπλαση πλατεί-
ας Μ. Μαυρογένους του οικισµού Παροικίας
Πάρου: 7.140 ευρώ
Υδραυλική µελέτη έργου ανάπλαση κεντρι-
κής πλατείας Νάουσας ∆ήµου Πάρου: 7.140
ευρώ
Εκπόνηση στρατηγικής περιβαλλοντικής
εκτίµησης στο πλαίσιο έγκρισης τοπικού
ρυµοτοµικού: 6.300 ευρώ
Μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας
έργου - κατασκευή στίβου γηπέδου ποδο-
σφαίρου Νάουσας: 1.904 ευρώ
Μελέτη βόθρου έργου – κατασκ. στίβου
γηπέδου ποδοσφαίρου Νάουσας: 1.190
ευρώ
Μελέτη παθητικής πυροπροστασίας έργου -
κατασκευή στίβου γηπέδου ποδοσφαίρου
Νάουσας: 952 ευρώ
Μελέτη κλιµατισµού – αερισµού έργου -
κατασκευή στίβου γηπέδου ποδοσφαίρου
Νάουσας: 2.380 ευρώ
Μελέτη θέρµανσης έργου κατασκευής στί-
βου 400 µ. γηπέδου ποδοσφαίρου Νάουσας:
2.975 ευρώ
Μελέτη θεµελιακής γείωσης έργου κατα-
σκευή στίβου 400 µ. γηπέδου ποδοσφαίρου
Νάουσας: 3.570 ευρώ
Μελέτη αντικεραυνικής προστασίας έργου
κατασκευής στίβου γηπέδου ποδοσφαίρου
Νάουσας: 3.390 ευρώ
Επικαιροποίηση στατικής µελέτης έργου
κατασκευής στίβου γηπέδου ποδοσφαίρου
Νάουσας: 3.390 ευρώ
Τοπογραφική αποτύπωση γηπέδου Μαρµά-
ρων: 1.600 ευρώ
Τοπογραφική αποτύπωση ∆ηµοτικού γηπέ-
δου στη θέση «Κλάουνας»: 1.000 ευρώ
Τοπογραφική αποτύπωση δυο ιδιοκτησιών
επί της οδού προς Χ.Υ.Τ.Α.: 1.000 ευρώ
Μελέτη αξιοποίησης λιµνών ∆ρυού: 5.000
ευρώ
Προµήθεια φωτιστικών σωµάτων:
12.313,39 ευρώ

Έργα
Κατασκευή υποδοµής και περίφραξης οικο-
πέδου για την προσθήκη αιθουσών στο

γυµνάσιο Πάρου: 17.872 ευρώ
Μετατόπιση δικτύου ΟΤΕ και επαναφορά
λόγω εργασιών οδοποιίας στο γεφύρι Αµπελάς
Παροικίας: 2.700 ευρώ
Υγροµόνωση οροφής 1ου νηπιαγωγείου
Παροικίας: 1.700 ευρώ
Κατασκευή πεζόδροµου στην είσοδο του
οικισµού ∆ρυού: 6.600 ευρώ
Αποπεράτωση επισκευής Αγροτικού Ιατρείου
του ∆.∆. Αγκαιριάς του ∆ήµου Πάρου: 26.500
ευρώ
Τσιµεντοστρώσεις δρόµων ∆ήµου Πάρου
(Αρ. Μελέτης 59/2008): 75.000 ευρώ
Κατασκευή σκαλοπατιών παραπλεύρως
δηµοτικού σχολείου Λευκών: 6.600 ευρώ
Κατασκευή αργολιθοδοµών για αντιστήριξη
δρόµου µετά από κατάπτωση στον οικισµό
Κώστου και Ψυλός Μύλος: 1.818,13 ευρώ

Σύνολο συνεχιζόµενων: 375.480,55
ευρώ

Προτεινόµενα
Έργα
Ασφαλτοστρώσεις δρόµων: 197.600
ευρώ
1. ∆.∆. Παροικίας: 40.000 ευρώ
2. ∆.∆. Νάουσας: 35.000 ευρώ
3. ∆.∆. Μάρπησσας: 50.000 ευρώ
4. ∆.∆. Αγκαιριάς: 16.000 ευρώ
5. ∆.∆. Αρχιλόχου: 50.000 ευρώ
6. ∆.∆. Λευκών: 6.600 ευρώ
Τσιµεντοστρώσεις δρόµων: 68.800 ευρώ
1. ∆.∆. Παροικίας: 20.000 ευρώ
2. ∆.∆. Νάουσας: 10.000 ευρώ
3. ∆.∆. Μάρπησσας: 20.000 ευρώ
4. ∆.∆. Αγκαιριάς: 12.200 ευρώ
5. ∆.∆. Λευκών: 6.600 ευρώ
Υπογειώσεις δικτύων ∆ΕΗ παραδοσια-
κών οικισµών: 58.000 ευρώ
1. ∆.∆. Παροικίας (Ζωοδόχου Πηγής): 8.000
ευρώ
2. ∆.∆. Μάρπησσας (πλατεία Κοινότητας -
Περαντινού): 10.000 ευρώ
3. ∆.∆. Αρχιλόχου (Α. Μαρίνα Μαρµάρων –
πλατεία Προδρόµου): 15.000 ευρώ
4. ∆.∆. Λευκών (πλατεία Ηρώων): 10.000
ευρώ
5. ∆.∆. Κώστου (πλατεία Κώστου): 15.000
ευρώ
Πλακοστρώσεις: 79.800 ευρώ
1. ∆.∆. Παροικίας: 20.000 ευρώ
2. ∆.∆. Νάουσας: 20.000 ευρώ
3. ∆.∆. Μάρπησσας: 11.600 ευρώ
4. ∆.∆. Αγκαιριάς: 15.000 ευρώ
5. ∆.∆. Αρχιλόχου: 6.600 ευρώ
6. ∆.∆. Λευκών: 6.600 ευρώ

Συντηρήσεις δρόµων: 51.000 ευρώ
1. ∆.∆. Παροικίας: 10.000 ευρώ
2. ∆.∆. Νάουσας: 8.000 ευρώ
3. ∆.∆. Μάρπησσας: 8.000 ευρώ
4. ∆.∆. Αγκαιριάς: 5.000 ευρώ
5. ∆.∆. Αρχιλόχου: 8.000 ευρώ
6. ∆.∆. Λευκών: 6.000 ευρώ
7. ∆.∆. Κώστου: 6.000 ευρώ

Κατασκευή - αποκατάσταση - συντήρη-
ση αργολιθοδοµών: 34.800 ευρώ
Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην θέση
«Λάκκος» ∆.∆. Λευκών: 11.600 ευρώ
Αποκατάσταση τοιχίου αντιστήριξης δρόµου
προς ∆ήλιο: 11.600 ευρώ
Αποκατάσταση αγροτικού δρόµου στην περιο-
χή Χωριουδάκη: 11.600
Αποκατάσταση τοίχου πλησίον νεκροταφείου
Προδρόµου: 11.600 ευρώ
Υπογειοποίηση δικτύων ηλεκτροφωτισµού
περιφερειακού Παροικίας: 180.000 ευρώ
Αγορά οικοπέδου για την κατασκευή γηπέδου
ποδοσφαίρου 5Χ5 ∆.∆. Κώστου: 140.000
ευρώ
Κατασκευή γέφυρας πλησίον περιοχής Αγ.
Νικολάου Αλυκής: 60.000 ευρώ
Επισκευή - συντήρηση - βελτίωση εκθεσια-
κού χώρου Αγίου Αθανασίου: 40.000 ευρώ
∆ιαρρύθµιση σχολικού συγκροτήµατος
πρώην δηµοτικού σχολείου Νάουσας για τη
στέγαση νέων σχολικών µονάδων: 40.000
ευρώ
Αναβάθµιση αθλητικών εγκαταστάσεων
γηπέδου µαρµάρων: 30.000 ευρώ
Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στις Λεύκες:
30.000 ευρώ
Κατασκευή στεγάστρων για οχήµατα καθα-
ριότητας: 30.000 ευρώ
Αποκατάσταση - κατασκευή τοιχίου αντι-
στήριξης: 20.000 
Αντικατάσταση συγκροτήµατος και δικτύου
παραγωγής ζεστού νερού δηµοτικού ξενώνα
Λευκών: 15.000 ευρώ
Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης και πλακό-
στρωση στην περιοχή Αγ. Κωνσταντίνου
Παροικίας: 11.600 ευρώ
∆ιαµόρφωση δρόµου στο Πίσω Λιβάδι:
11.600 ευρώ
Βελτίωση πλατείας και περιβόλου νέου ναού
Ζωοδόχου Πηγής Άσπρου Χωριού: 11.600
ευρώ
Κατασκευή τεχνικού έργου απορροής
όµβριων υδάτων στο πίσω Λιβάδι: 11.600
ευρώ
∆ιαµόρφωση δρόµου πλησίον γηπέδου
Μαρµάρων: 11.600 ευρώ
Μετεγκατάσταση κλίβανου δηµοτικού σφα-

γείου: 11.600 ευρώ
Συντήρηση δρόµων µε ασφαλτικό: 11.600
ευρώ
Συντήρηση χώρων στάθµευσης µε ασφαλτι-
κό: 11.600 ευρώ
Επισκευή δηµοτικών κτιρίων: 11.600 ευρώ
Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισµού χώρων
στάθµευσης ∆ήµου Πάρου: 10.000 ευρώ
Ηλεκτροδοτήσεις - επεκτάσεις δικτύων -
εργασίες ∆ΕΗ: 10.000 ευρώ
Επισκευή συντήρηση W.C. ∆ηµαρχείου:
6.600 ευρώ
Βελτίωση ακουστικής αίθουσας πολλαπλών
χρήσεων δηµοτικού σχολείου Νάουσας:
6.600 ευρώ
∆ιαµόρφωση εισόδου γυµνασίου Νάουσας:
6.600 ευρώ
Κατασκευή τεχνικού έργου απορροής
όµβριων στον Λογαρά: 6.600 ευρώ

Προµήθειες
Προµήθεια ενός απορριµµατοφόρου µε µύλο
6m: 60.000 ευρώ
Προµήθεια ενός µεγάλου φορτηγού ανατρε-
πόµενου: 60.000 ευρώ
Προµήθεια ενός φορτηγού ανοιχτού τύπου
ανατρεπόµενου 7 τόνων: 50.000 ευρώ
Προµήθεια ενός φορτωτή µε εγκατάσταση
για σφυρί: 35.000 ευρώ
Προµήθεια οχήµατος δηµοτικής αστυνοµίας:
32.000 ευρώ
Προµήθεια ενός µικρού φορτηγού ανοιχτού
τύπου για τον παραδοσιακό οικισµό Παροι-
κιάς: 28.000 ευρώ
Προµήθεια τετράτροχης µοτοσικλέτας µε
ανατρεπόµενη καρότσα: 15.000 ευρώ
Προµήθεια ενός οχήµατος µεταφοράς προ-
σωπικού: 15.000 ευρώ
Προµήθεια σκυροδέµατος για επούλωση
λακκουβών δηµοτικής οδοποιίας: 30.000
ευρώ
Προµήθεια οικοδοµικών υλικών για επισκευή
- συντήρηση κοινόχρηστων χώρων: 20.000
ευρώ
Προµήθεια ασφαλτοµίγµατος για επούλωση
λακκουβών δηµοτικής οδοποιίας: 15.000
ευρώ
Προµήθεια σχιστόλιθων για συντήρηση πλα-
κόστρωτων και τοιχίων δήµου Πάρου:
15.000 ευρώ
Προµήθεια παγκακίων: 20.000 ευρώ
Προµήθεια µεταλλικών κάδων απορριµµά-
των: 15.000 ευρώ
Προµήθεια κάδων κοµποστοποίησης:
15.000 ευρώ
Προµήθεια πλαστικών κάδων απορριµµάτων:
15.000 ευρώ
Προµήθεια οδικών σηµάτων: 15.000 ευρώ
Προµήθεια καθρεπτών οδικού δικτύου:
15.000 ευρώ
Προµήθεια υλικών για σήµανση: 5.000
ευρώ
Προµήθεια κλιµατιστικών µηχανηµάτων
δηµοτικών κτιρίων: 15.000 ευρώ
Προµήθεια οριοδεικτών: 15.000 ευρώ
Προµήθεια οργάνων παιδικών χαρών και
αθλοπαιδιών: 45.000 ευρώ
Προµήθεια ψυκτικού θαλάµου νεκροταφείου
Παροικιάς: 20.000 ευρώ
Προµήθεια εξοπλισµού σφαγείου: 15.000
ευρώ
Προµήθεια βιολογικών WC για ∆.∆. Λευκών:
15.000 ευρώ
Σύνολο προτεινόµενων:
1.837.400 ευρώ
Σύνολο τεχνικού προγράµµατος:
2.212.880,55 ευρώ

Τεχνικό Πρόγραµµα ∆ήµου Πάρου έτους 2009
Ο «Παριανός Τύπος» δηµοσιεύει το Τεχνικό Πρόγραµµα έτους 2009 του ∆ήµου Πάρου που εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία στην τελευταία συνεδρία-
ση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Το σύνολο του ποσού για τα συνεχιζόµενα έργα ανέρχεται στα 375.480,55 ευρώ και το σύνολο των προτεινόµε-
νων έργων στα 1.837.400 ευρώ. Το σύνολο του Τεχνικού Προγράµµατος για το 2009 ανέρχεται στα 2.212.880,55 ευρώ.

Την κατασκευή αίθουσας πολλαπλών
χρήσεων και αθλητικών εκδηλώσεων στο
χώρο του ∆ηµοτικού Σχολείου Αρχιλόχου
- Μάρπησσας αποφάσισε ο Υπουργός
Παιδείας. Αυτό τονίζεται σε δελτίο τύπου
του ∆ήµου Πάρου µε ηµεροµηνία 3
∆εκεµβρίου.
Στο ίδιο δελτίο τύπου τονίζεται ακόµα ότι

«ο κ. Στυλιανίδης ανταποκρίθηκε στο
αίτηµα που είχε τεθεί στις 12
Σεπτεµβρίου του 2008, στη σύσκεψη που
πραγµατοποιήθηκε στην αίθουσα των
συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
του ∆ήµου Πάρου.
Στον Οργανισµό Σχολικών Κτιρίων
ανατίθενται όλες οι διαδικασίες και

ενέργειες που απαιτούνται για τη µελέτη,
κατασκευή και επίβλεψη του έργου. Το
έργο θα χρηµατοδοτηθεί µε πιστώσεις
του Ο.Σ.Κ. Α.Ε. στον οποίο παρέχεται και
η δυνατότητα να συνάψει προγραµµατική
σύµβαση µε τη Νοµαρχία Κυκλάδων.
Αυτό το σηµαντικό έργο όταν υλοποιηθεί
θα καλύψει τις ανάγκες των νέων της

περιοχής και σίγουρα θα βελτιώσει και
θα αναβαθµίσει το επίπεδο διαβίωσής
τους”.
Και το δελτίο τύπου καταλήγει:
“Ειλικρινά αξίζει ένα µεγάλο ευχαριστώ
στον Υπουργό Παιδείας κ. Ευριπίδη
Στυλιανίδη για την ικανοποίηση του
αιτήµατός µας».

Στο ∆ηµοτικό Σχολείο Αρχιλόχου - Μάρπησσας

Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων αποφάσισε ο Υπουργός Παιδείας

Σύλλογος Παρίων Αντιπαρίων “Η Εκατονταπυλιανή”

Κόβει πίτα στις 18 Ιανουαρίου
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου Παρίων “Η Εκατονταπυλιανή”
Σας εύχεται Ευτυχισµένο, Ειρηνικό και ∆ηµιουργικό το 2009 και σας
προσκαλεί στο κόψιµο της Πρωτοχρονιάτικης πίττας που θα γίνει στις
18 Ιανουαρίου, ηµέρα Κυριακή και ώρα 10.30 π.µ. στο ξενοδοχείο
CLASSICAL ATHENS IMPERIAL Αχιλλέως και Μεγ. Αλεξάνδρου Πλατεία
Καραϊσκάκη, Αθήνα (στάση Μετρό Μεταξουργείο).
Ένα πλούσιο γιορταστικό πρόγραµµα, µε πρωτοχρονιάτικες παριανές
αναµνήσεις θα γεµίσουν τη γιορτή µας, από την οποία δεν πρέπει να
λείψει κανείς.
Με πατριωτικούς χαιρετισµούς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
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Παράγονται στο σύγχρονο τυροκοµείο της Ένωσης Α.Σ. Πάρου
και είναι γνήσια Παριανά προϊόντα

��ÁÁêêôôïïððëëïïúúêêÜÜ  &&  ááååññïïððïïññééêêÜÜ  ååééóóééôôÞÞññééáá
��ÅÅêêääññïïììÝÝòò  óóôôççíí  ÅÅëëëëÜÜääáá  êêááéé  óóôôïï  ååîîùùôôååññééêêüü
��ÅÅííïïééêêééÜÜóóååééòò  ááõõôôïïêêééííÞÞôôùùíí
��ÊÊññááôôÞÞóóååééòò  îîååííïïääïï÷÷ååßßùùíí

�� Paros 84400 �� Greece �� Tel.: 22840 21353 �� Fax: 22840 22544
�� http://www.kontostavlos.com �� e-mail: asc@otenet.gr

Επιτυχηµένο ήταν και φέτος το παζάρι που διοργάνωσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος
Αρχίλοχος στην αίθουσά του το Σαββατοκύριακο 13 και 14 ∆εκεµβρίου 2008.
Λαχειοφόρες αγορές, παιχνίδια για µικρούς και µεγάλους, κεραµικά, σπιτικά
γλυκά, χειροτεχνήµατα και άλλες εκπλήξεις περίµεναν όσους και όσες επισκέφθη-
καν και φέτος το παζάρι.
Κατά τη διάρκεια το διηµέρου υπήρξαν και παράλληλες εκδηλώσεις.
Ακούστηκαν Χριστουγεννιάτικα και άλλα τραγούδια από την παιδική Χορωδία της
Σχολής Μουσικής, υπό την διεύθυνση της Μαρουλίας Κοντού, την µπάντα του ∆ήµο,

το µουσικό συγκρότηµα του Ε.Π.Α.Σ. Πάρου και τη χορωδία του 2ου ∆ηµοτικού σχο-
λείου Παροικιάς.
Οι µικροί επισκέπτες απόλαυσαν αφήγηση παραµυθιού και διασκέδασαν µε τον κλό-
ουν και το αµαξάκι του Αι-Βασίλη.
Το διήµερο παζάρι του Αρχίλοχου ολοκληρώθηκε µε τη
µουσική κοµπανία.
Το παζάρι του Αρχίλοχου έχει γίνει πλέον θεσµός, είναι
µια πετυχηµένη εκδήλωση και εµείς από την πλευρά
µας να ευχηθούµε και του χρόνου…

Το Παζάρι του «Αρχίλοχου»

ΈΈκκλλεεψψεε  κκααιι  φφέέττοοςς  ττηηνν  ππααρράάσστταασσηη

DDIIVVAA
ll ii nn gg ee rr ii ee

ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκ����  ΠΠααρροοιικκ��αα��  ΤΤηηλλ..::  2222884400  2244662211

Σας ευχόµαστε
χρόνια �ολλά
και καλή χρονιά
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