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Το πολιτιστικό κέντρο
της Πάρου στις µακέτες
είναι ήδη έτοιµο.
Είναι τοποθετηµένο στη
θέση του πρώην κοινοτι-
κού κάµπινγκ στα
Λειβάδια της Παροικιάς.
Υπάρχει προεκλογική
δέσµευση, ότι το 2010
θα είναι έτοιµο. Όποιος
από την «Ενότητα για το
µέλλον» πιστεύει αυτό το
παραµύθι, να βγει και
να το δηλώσει ευθαρ-
σώς.
Εµείς θα κάνουµε
πρωτοσέλιδη τη
δήλωσή του.
(Οι φωτογραφίες και
οι λεζάντες είναι από
το προεκλογικό
πρόγραµµα - βιβλίο
της «Ενότητας για
το µέλλον»).
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∆εκαπενθήµερη
εφηµερίδα

στην υπηρεσία
της Πάρου και της

Αντιπάρου
Περίοδος Β’
� Έτος 4ο

� Αρ. φύλλου 77
� Τιµή 1 ευρώ
� Πέµπτη 6

Μαρτίου 2008

Ç íåïëáßá ìáò
øçößæåé óôéò
30 Ìáñôßïõ Σελ. 3

��  Με  αππόφφαση  του  Πειθαρχικού
Συμββουλίου  τηςς  Περιφφέρειαςς
Νοτίου  Αιγαίου
��  Οι  σύμββουλοι  τηςς  κ.  Μανέτα
διαψεύδουν  και  καταγγέλλουν
την  ΕΤ3  για  ψευδή  ππληροφφόρηση    Σελ. 4-5

ΤΤΟΟΠΠΙΙΚΚΑΑ
ΣΣΥΥΜΜΒΒΟΟΥΥΛΛΙΙΑΑ
ΝΝΕΕΩΩΝΝ
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ΚΚύύρριιεε  ∆∆ιιεευυθθυυννττάά,,
Εάν δεχτούµε ότι το µέλλον της πατρί-
δας µας είναι η νέα γενιά, τότε κάθε
µέτρο που λαµβάνεται υπέρ της, θα
πρέπει να το ενισχύουµε και να το
προωθούµε.

Οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, τη δεκα-
ετία του ΄80, δηµιούργησαν θεσµικό
πλαίσιο µε τη δηµιουργία της Γενικής
Γραµµατείας Νέας Γενιάς, µε τη Βουλή
των εφήβων, µε τα µαθητικά συµβού-
λια, µε τον ΟΚΑΝΑ για την καταπολέ-
µηση της σύγχρονης µάστιγας των ναρ-
κωτικών.

Το θεσµικό αυτό πλαίσιο οι κυβερνή-
σεις της Ν.∆. το διατήρησαν και επί
πλέον θέσπισαν ένα νέο θεσµό, τα τοπι-
κά συµβούλια νέων, που θα ασχολού-
νται µε τα προβλήµατα που απασχο-
λούν τη νεολαία σε κάθε τόπο. Τον
προβληµατισµό και τις προτάσεις του
τοπικού συµβουλίου νέων ο πρόεδρός
του θα τις µεταφέρει στο ∆ηµοτικό
Συµβούλιο, όπου εκεί θα γίνεται διάλο-
γος θα αναπτύσσεται επιχειρηµατολο-
γία και τέλος θα λαµβάνονται αποφά-
σεις.

Γίνεται αντιληπτό από όλους, ότι ο
θεσµός είναι πρωτοποριακός. ∆υστυχώς
όµως και στην περίπτωση αυτή οι τοπι-
κοί µας άρχοντες αδιαφόρησαν.

Εκτός από ένα δελτίο τύπου που εξέ-
δωσε ο ∆ήµος στις 20/9/07 µε το
οποίο γνωστοποιούσε την καθιέρωση
του θεσµού, ουδέν άλλο έπραξαν µε
αποτέλεσµα µέχρι τις 3 Μαρτίου 2008,
που γράφονται οι γραµµές αυτές, να
έχουν εγγραφεί στο µητρώο των νέων
για να ψηφίσουν µόνο 13 νέοι µας!!!
Αυτή είναι η κατάσταση για την οποία
η «Ενότητα για το µέλλον» φέρει µεγά-
λες ευθύνες. Σας θυµίζω, κύριε
∆ιευθυντά, την πολυπληθή συγκέντρω-
ση στην «Πάνδροσο» που πραγµατοποί-
ησε ο Ν+Π και την απογοήτευση που
ακολούθησε, αφού δεν έγινε τίποτε από
όσα ειπώθηκαν εκεί, την απόφαση για
την δηµιουργία ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Νέων που ουδέποτε λειτούργησε και
τώρα την έλλειψη ενηµέρωσης των νέων
για έναν τόσο σηµαντικό θεσµό, που
τους αφορά άµεσα. Εάν οι µαθητές των
Λυκείων είχαν ενηµερωθεί, θεωρώ
βέβαιο ότι θα είχαν εγγραφεί στα
µητρώα πάνω από 200 µαθητές και
µαθήτριες.

Κατά τα άλλα γκρινιάζουµε εµείς οι
µεγάλοι γιατί οι νέοι µας έχουν απα-
ξιώσει την πολιτική και τους πολιτικούς
µας.

Φιλικά
Πάροικος
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Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ-ΕΚ∆ΟΤΗΣ:
ΑΡΓΟΥΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

∆ΙΕΥΘ.: ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΑΡΟΥ,
Τ.Κ. 844 00

ΤΗΛ-FAX: 22840-25161
ΚΙΝ: 6977600158
e-mail: arparos@par.forthnet.gr
Το blog της εφηµερίδας µας:
www.parianostypos.blogspot.com
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ:  25 ευρώ
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:  100 ευρώ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ  6871

Ο  Ο.Α.Ε.Ε.
ξέχασε  την  Πάρο
Η Πάρος ως γνωστόν έχει µεγάλο
αριθµό ασφαλισµένων στον Ο.Α.Ε.Ε.,
ο οποίος αµέσως µετά την ίδρυσή
του, κατάργησε τους  εισπράκτορες
του Ταµείου Εµπόρων στις Κυκλάδες
(και στην Πάρο), στα πλαίσια περι-
στολής των δαπανών του και παρέ-
πεµψε τους ασφαλισµένους των
νησιών στο νεοϊδρυθέν γραφείο του
στη Σύρο. 
Οι ασφαλισµένοι της Νάξου και της
Μυκόνου αντέδρασαν µε αποτέλεσµα
ο Οργανισµός να αποφασίσει να λει-
τουργήσει γραφεία στα προαναφερθέ-
ντα νησιά.  Ανέλαβε επίσης τη
δέσµευση να λειτουργήσει γραφεία
στη Σαντορίνη και στην Τήνο. Η
Πάρος για άλλη µια φορά αγνοήθηκε
προφανώς γιατί κανείς δεν αντέδρασε
µε τρόπο πειστικό και αποτελεσµατι-
κό. Επειδή όµως η δέσµευση της
διοίκησης του Ο.Α.Ε.Ε. για τη
Σαντορίνη και την Τήνο δεν έχει γίνει
απόφαση, εάν υπάρξει παρέµβαση,
είναι βέβαιο ότι θα συµπεριληφθεί
και η Πάρος. Αναζητείται ο αποτελε-
σµατικώς παρεµβαίνων προς  την
Φάνη Πάλλη - Πετραλιά.

Συµφώνησαν οι σύµβουλοι της πλειοψηφίας και της µειοψηφίας να
περιορίσουν τα φωτιστικά σώµατα του δηµοτικού φωτισµού, επειδή η
ανεξέλεγκτη ικανοποίηση αιτηµάτων των δηµοτών, έχει ως αποτέλε-
σµα να τοποθετούνται φωτιστικά σώµατα σε χωράφια και σε αδιάβατα
µονοπάτια. Κατέληξαν µάλιστα στο συµπέρασµα να γίνεται έλεγχος
από τριµελή επιτροπή, δύο δηµοτικών συµβούλων και ενός τεχνικού
της ∆ΕΗ.
Η µειοψηφία ζήτησε το µέτρο να ισχύσει για το σύνολο των αιτήσεων,
που έχουν υποβληθεί και για τις οποίες δεν έχει γίνει έλεγχος. Η
πλειοψηφία αντέτεινε ότι έχουν ελεγχθεί και απέρριψε την πρόταση
της µειοψηφίας.
Η ∆ΕΗ όµως µε έγγραφό της, έπειτα γραπτό σχετικό ερώτηµα του κ.
Κοντού Λουίζου, κάνει γνωστό ότι εκκρεµεί για επί τόπου εξέταση
αίτηµα του ∆ήµου Πάρου από τις 23-5-2007.
Προφανώς υπήρξε παραπλάνηση του σώµατος και ενδεχοµένως και
του προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, του οποίου την εντιµότητα
ουδείς αµφισβητεί. Μένει να µάθουµε ποιος παραπλάνησε το σώµα.

Πολλά  τα
τροχαία
στιις
Κυκλάδες
Σύµφωνα µε τα στατι-
στικά στοιχεία  της
Αστυνοµικής
∆ιεύθυνσης του νοµού
µας, το 2007 είχαµε 64
τροχαία ατυχήµατα µε
16 νεκρούς, 21 σοβαρά
τραυµατισµένους και 27
ελαφρά. Ο φόρος αίµα-
τος, που είναι αρκετά
βαρύς για τις Κυκλάδες,
ασφαλώς έχει σχέση µε
υπερβολική ταχύτητα.
Όπως όµως παρατήρη-
σαν γνώστες του οδικού
δικτύου του νοµού µας
για τα τροχαία ευθύνο-
νται  και η κακή χάραξη
των δρόµων, το περιορι-
σµένο πλάτος τους, η
έλλειψη φωτισµού και
η λανθασµένη ή λειψή
οδική σήµανση. 

Μια  ννέα
πολλιττικήή
ΕΧΕΙ ΠΙΑ διαπιστωθεί, σχεδόν
από όλους, η µεγάλη ανάγκη για
µια νέα πολιτική. Η παλιά ναυά-
γησε κατά ένα δραµατικό τρόπο.
Εκείνοι που πάλεψαν για την
πτώση της δικτατορίας, εξαργύ-
ρωσαν τον αγώνα τους. Οι περισ-
σότεροι έπεσαν µαχόµενοι για την
ιδιοτέλειά τους. Στην εξουσία τα
ξέχασαν όλα. Τις αξίες που κατη-
γορούσαν άφησαν να τους κατα-
κτήσουν. Με αποτέλεσµα να
έχουµε πάει σε όλα σχεδόν πίσω
και να διαθέτουµε πρωτιές που
µας προσβάλουν. Ο σοσιαλισµός
ήρθε και δικαιώθηκαν τα ιδιωτικά
σχολεία και τα ιδιωτικά ιατρεία.
∆ικαιώθηκε παντού η ιδιοτέλεια.
Και οι πολίτες άφησαν στη γωνία
την αισιοδοξία τους και κάθισαν
ηττηµένοι στη τηλεόραση να
µάθουν ποιος εκόµισε την κασέ-
τα!
Μια νέα αυτή πολιτική θα µπο-
ρούσε να στηριχτεί στα εξής: α)

Στην ανάγκη να ξανα-
ελπίσουµε και να ξανα-
πιστέψουµε στη συλλο-
γική δράση. β) Στην
ανάγκη ενός κινήµατος
εθελοντισµού και όχι
µιας κάθετης υποταγής
στα παραταξιακά
κελεύσµατα. γ) Στην
αµφισβήτηση της λογι-
κής της τηλεόρασης
που κάνει αγώνα να
µας καταστήσει όλο
και πιο ανόητους. δ)
Στην ανάγκη να βρού-
µε δρόµους ισότητας

και δικαιοσύνης, γιατί µάλλον
κατέχουµε τα πρωτεία της αδι-
κίας στην Ελλάδα, αδικία στην
οποία έχουµε συνηθίσει. ε) Σε
µια αυτοδιοίκηση που δεν θα
αντιγράφει τα συγκεντρωτικά
µοντέλα της Αθήνας, αλλά πρώτο
της µέληµα θα είναι να διαµορ-
φώσει πολίτες µε κρίση και διά-
θεση συµµετοχής. Αυτονόητο
είναι ότι πρέπει να αµφισβητη-
θούν πολλά και τα δόλια εκλογι-
κά συστήµατα του κοµµατισµού
και του συγκεντρωτισµού.
Αποτύχαµε και πρέπει να βρούµε
τρόπο να βγούµε απ’ το τέλµα
και το αδιέξοδο. 

Πολιτικό µνηµόσυνο
ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ µονα-
δικό Μάκη ∆ρακάτο, που έφυγε
απροσδόκητα από κοντά µας,
πρέπει να θυµίσουµε την παλιά
µας πρόταση. Να επιχειρηθούν
και πάλι προσπάθειες ώστε να
προχωρούµε κάθε χρόνο ή κάθε
δύο χρόνια σε ένα πολιτικό µνη-
µόσυνο των φίλων που αναχώρη-
σαν. Αυτό γιατί οι σηµερινές
ταχύτητες δεν µας αφήνουν
χρόνο ούτε ένα κερί να ανάψουµε
στη µνήµη τους. Μαθαίνουµε για
την απώλεια φίλων µας από τις
εφηµερίδες! 
Επειδή η συνοχή πρέπει να απο-
τελεί µια από τις προτεραιότητές
µας τουλάχιστον εδώ στο νησί και
τις µικρές πολιτείες θα µπορούσε
να γίνει µια καινούρια προσπά-
θεια από το ∆ήµο, τον «Αρχίλοχο»
και το «Νηρέα» και άλλους συλ-
λόγους για τη διοργάνωση µιας
τέτοιας σηµαντικής εκδήλωσης.

Παραπλάνησαν  το
∆ημμοτικό  Συμμβούλιο;
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Στις αρχές της
δεκαετίας του
΄80 πραγµατο-
ποιήθηκε στις
Λεύκες το 1ο
Παγκυκλαδικό
Πολιτιστικό
Συνέδριο.
Κυκλαδίτες
εκπρόσωποι
πολιτιστικών
συλλόγων έφτα-
σαν στις Λεύκες
από πολλά
νησιά των
Κυκλάδων
ξεπερνώντας τα
συγκοινωνιακά
προβλήµατα,
που µας ταλαι-
πωρούσαν τότε
πολύ περισσότε-
ρο από ότι σήµε-
ρα.
Ήταν η εποχή
της πολιτιστι-
κής άνθισης
στην Πάρο, µε πρωτοπόρο στα πολιτιστικά των Κυκλάδων
τον «Αρχίλοχο», που µε τη στήριξη της τότε νοµάρχου
Ελισάβετ Παπαζώη, είχε πραγµατοποιήσει εκδηλώσεις και
σε άλλα νησιά των Κυκλάδων.
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Ένας καινούργιο θεσµός τα τοπικά
συµβούλια νέων ξεκινούν τη λειτουρ-
γία τους αµέσως µετά τις εκλογές της
30ης Μαρτίου 2008, που θα καθορί-
σουν τη σύνθεση των µελών τους. Οι
εγγραφές στα µητρώα των νέων που
τηρούνται στους δήµους και τις κοινό-
τητες όλης της χώρας έληξαν στις 7
Μαρτίου. 
Τα Τοπικά Συµβούλια Νέων αποτε-
λούν το θεσµό που θα δώσει στους
νέους, από 15 έως 28 ετών, τη δυνα-
τότητα να συµµετέχουν στα κοινά του
τόπου τους.
Είναι το καινούργιο, οργανωµένο
βήµα εκπροσώπησης της νεολαίας σε
κάθε ∆ήµο και Κοινότητα. Αποτελούν
αυτόνοµες δοµές ενεργής συµµετοχής
και έκφρασης των νέων στις τοπικές
κοινωνίες.
Στην πράξη, σε κάθε δήµο και κοινό-
τητα θα δηµιουργηθεί Τοπικό
Συµβούλιο Νέων, το οποίο θα είναι
αρµόδιο για την προώθηση των ζητη-
µάτων και των αιτηµάτων που απα-
σχολούν την τοπική νεολαία.
Τα αιτήµατα αυτά, καθώς και τα
συµπεράσµατα που θα συνάγονται

από το εκάστοτε Συµβούλιο, θα προω-
θούνται µέσω του Προέδρου του
Συµβουλίου στις συνεδριάσεις των
αντίστοιχων ∆ηµοτικών και Κοινοτικών
Συµβουλίων και στη συνέχεια θα
δρουν από κοινού για την προώθησή
τους.
Είναι η πρώτη φορά, που σε επίπεδο
τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και σε
κρατικό επίπεδο, δίνεται η δυνατότητα
στους νέους να εκφραστούν θεσµικά,
να διατυπώσουν και να ανταλλάξουν
απόψεις και να συµβάλουν στην ανά-
πτυξη της τοπικής τους κοινωνίας,
πέρα από κόµµατα και παρατάξεις,
πέρα από µικροπολιτικές αγκυλώσεις
και κολλήµατα.
Ο θεσµός αυτός έρχεται να ενώσει
όλους τους νέους, οι οποίοι θα συνερ-
γαστούν για την επίτευξη των κοινών
τους στόχων. 
Στο ∆ήµο µας µέχρι πρόσφατα στα
µητρώα των νέων οι εγγραφές ήταν
ελάχιστες. Το γεγονός σχολιάζεται
αρνητικά και κύκλοι της αντιπολίτευ-
σης το αποδίδουν στην έλλειψη οργα-
νωµένης ενηµέρωσης των νέων µας
από τη δηµοτική αρχή.

Τοπικά  Συμβούλλια  Νέωνν

ÅêëïãÝò óôéò 30 Ìáñôßïõ

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»

wwwwww..ppaarriiaannoossttyyppooss..bbllooggssppoott..ccoomm

Οι εκλογές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.
στην Πάρο για την ανάδειξη
των αντιπροσώπων που θα
πάρουν µέρος στο συνέδριο
του κόµµατος, που θα διεξα-
χθεί από τις 13 - 16
Μαρτίου, έγιναν µε περιορι-
σµένη συµµετοχή. Ψήφισαν
µόλις 110 µέλη, και φίλοι
για την εκλογή του προέδρου
του κινήµατος πήραν µέρος
και ψήφισαν 867 µέλη και
φίλοι από την Πάρο και την
Αντίπαρο.
Εκλέχτηκαν µε σειρά επιτυ-
χίας οι Μελανίτης Αλέκος 
(34), Μαούνη Μαρίνα (29),
Γεµελιάρης Μανώλης (18),
Σαραντινός Χριστόδουλος (16)
και Ντόλκας Λευτέρης (12).

ΠΠΑΑ..ΣΣΟΟ..ΚΚ..  ΠΠάάρροουυ
Εκλογές µε µικρή συµµετοχή

Ο κ. Τζανακόπουλος Τάσος, υποψήφιος
νοµαρχιακός σύµβουλος, εκτελεί
το εκλογικό του καθήκον

∆ύο  νέα  αππορριμματοφφόρα  για  το  ∆ήμο
Στις 21 Φεβρουαρίου ο ∆ήµος παρέλαβε δύο νέα απορριµµατοφόρα
αξίας 250.000 ευρώ µέσω του προγράµµατος «Θησέας» του
Υπουργείου Εσωτερικών. ∆ιαθέτουν µύλο και έχουν χωρητικότητα
12 κυβικών  µέτρων.
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Ερώτηση σχετικά µε τους όρους δόµη-
σης του οικισµού Παροικίας υπέβαλε ο
Εµπορικός Σύλλογος Πάρου -
Αντιπάρου στον Υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε κ.
Γιώργο Σουφλιά, στον Υφυπουργό
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ.
Πάνο Καµµένο και στους τρεις βουλευ-
τές των Κυκλάδων. Η ερώτηση, µε ηµε-
ροµηνία 26 Φεβρουαρίου 2008, κοινο-
ποιήθηκε στο ∆ήµο Πάρου, το
Επαρχείο Πάρου - Αντιπάρου, και την
Πολεοδοµία Νάξου.

Αναλυτικά η ερώτηση έχει ως εξής:
«Ο οικισµός της Παροικίας Πάρου
(πρωτεύουσα του νησιού) βρίσκεται σε
αδιέξοδο. Σε αυτήν την κατάσταση την

έφεραν όσοι επί δεκαεπτά χρόνια αδυ-
νατούν να λάβουν αποφάσεις.
Η τύχη της πολεοδοµικής µελέτης, η
οποία τελείωσε το 1990 αλλά εννέα
χρόνια αργότερα ακυρώθηκε από το
ΣΤΕ (απόφαση 2970/99 ΣΤΕ) αποτε-
λεί, ίσως, µία από τις πιο χαρακτηρι-
στικές αποδείξεις αυτής της πραγµατι-
κότητας. Οι προφανείς ανάγκες της
τοπικής κοινωνίας η οποία δεν µπορεί
να περιµένει την κίνηση της γραφειο-
κρατίας έφεραν τα ακόλουθα αποτελέ-
σµατα:
1. Οι δηµόσιες κοινόχρηστες και κοι-
νωφελής υποδοµές εξακολουθούν να
µην ανταποκρίνονται στις ανάγκες της
σύγχρονης εποχής.

2. Ο οικισµός στερείται τουριστικής
υποδοµής και συνεπώς εµποδίζεται η
κοινωνική και οικονοµική του ανάπτυ-
ξη.
3. Η εµπορική ανάπτυξη παρεµποδίζε-
ται, το κόστος της επαγγελµατικής
στέγης αυξάνεται και η εµπορική ζωή
δέχεται τις συνέπειες.
4. Η Παροικία αδυνατεί να παρακο-
λουθήσει τις εξελίξεις στο υπόλοιπο
νησί και συνεπώς φθίνει αφήνοντας
στους πολίτες της το πικρό αίσθηµα
µίας αδικίας, για την οποία ουδείς
ενδιαφέρεται.
Το αδιέξοδο αυτό δεν είναι µοιραίο,
οφείλεται σε συγκεκριµένες πράξεις,
αλλά κυρίως, στις παραλείψεις των

παραγόντων που φέρουν την ευθύνη
των αποφάσεων.

Φαίνεται πως ορισµένοι δεν ενδιαφέ-
ρονται για τους πολίτες οι οποίοι ανα-
µένουν µία ευκαιρία να επενδύσουν το
µικρό «εφάπαξ» σε καλύτερους όρους
ζωής. Είναι βέβαιο ότι κάποιοι θα πρέ-
πει να απαντήσουν. Ελπίζουµε και ότι
θα το θελήσουν.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε
όπως µας ενηµερώσετε ποιο θεσµικό
πλαίσιο σχετικά µε όρους και περιορι-
σµούς δόµησης ισχύει για τον οικισµό
της Παροικίας - Πάρου, µετά την ακύ-
ρωση από το ΣΤΕ του πιο πρόσφατου
Π.∆. (ΦΕΚ 927∆΄ /02)».

Λαµπαδηφορία 2008
Ο ∆ήµος Πάρου, η ∆ηµοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης
Πάρου (∆.Ε.Π.Α.Π.) και ο Εµπορικός Σύλλογος Πάρου - Αντιπάρου
διοργανώνουν και φέτος την αναβιώση του εθίµου της
λαµπαδηφορίας το απόγευµα της 25ης Μαρτίου στη µνήµη της
ΜΑΝΤΩΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ.
Μαθητές και ενήλικες θα κρατούν αναµµένα φαναράκια. Με
αφετηρία το 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο και ακολουθώντας τη διαδροµή
λιµάνι - παραλιακός δρόµος - Α΄ Κ.Α.Π.Η. - πλατεία Ζωοδόχου Πηγής
-  παραδοσιακός οικισµός θα καταλήξουν στον τελικό προορισµό την
πλατεία «Μαντώ Μαυρογένους». Εκεί θα προσφερθούν σούµα και
παραδοσιακά κεράσµατα και θα παρουσιαστούν χοροί από το
Χορευτικό Συγκρότηµα ∆ήµου Πάρου.

Χόρεψαν οι Λευκιανοί
Το Σάββατο στις 23 Φεβρουαρίου µέσα σε χαρούµενη ατµόσφαιρα ο
Προοδευτικός Σύλλογος Λευκιανών της Αθήνας πραγµατοποίησε τον ετήσιο χορό
του. Τα 450 περίπου µέλη µε τις παρέες τους διασκέδασαν µέχρι τις πρώτες πρωι-
νές ώρες χωρίς σταµατηµό. Σε αυτή την τόσο µεγάλη εκδήλωση τη ζωντάνια έδωσε
το παριανό συγκρότηµα «ΕΝ ΠΛΩ» µε την ξεχωριστή συµµετοχή των Νικόλα
Αρκουλή και Θοδωρή Κρητικού που όπως πάντα µας ενθουσιάζουν µε την προ-
σφορά τους.
Καλεσµένοι του Συλλόγου ήταν όλοι οι παράγοντες του νησιού και του νοµού µας.
Η κυρία Α. Μανούσου, ο κύριος Π. Ρήγας, η κυρία Γ. Πρωτολάτη, ο κ. Α. Αρκάς
και ο κύριος Γ. Λουκής, έστειλαν µηνύµατα ενώ ο κύριος Ι. Βρούτσης µετά της
συζύγου του τίµησαν µε την παρουσία τους το Σύλλογο.

Το πειθαρχικό Συµβούλιο της Περιφέρειας
Νότιου Αιγαίου επέβαλε 4 µηνών αργία
στην κοινοτάρχη της Αντιπάρου κ. Μανέτα
Βαρβάρα.
Η πληροφορία έφτασε στην εφηµερίδα µας
λίγο πριν πάει στο τυπογραφείο και επιβε-
βαιώθηκε από το δικηγόρο κ. Σπύρο
Λάβδα, ο οποίος µας έκανε γνωστό, ότι  η
επιβολή της ποινής έχει σχέση µε την
άρνηση της κοινοτάρχη να δώσει στοιχεία
για τις µεταδηµοτεύσεις, που πραγµατοποι-
ήθηκαν  πριν από τις πρόσφατες δηµοτικές
και κοινοτικές εκλογές.
Ως γνωστόν ο κ. Λεβεντάκης και η παράτα-
ξή του προσέφυγαν κατά του εκλογικού
αποτελέσµατος των κοινοτικών εκλογών
στην Αντίπαρο, πλην όµως το δικαστήριο,
µε τελεσίδικη απόφασή του δικαίωσε την κ.
Μανέτα, η οποία επικράτησε του κ.
Λεβεντάκη µε µία ψήφο διαφορά. Ένα από
τα επίµαχα σηµεία που έκριναν το εκλογικό
αποτέλεσµα, σύµφωνα µε τους ισχυρι-
σµούς της παράταξης του κ. Λεβεντάκη
ήταν οι µεταδηµοτεύσεις και η νοµιµότητά
τους.

Η άρνηση της κ. Μανέτα να δώσει τα
αιτούµενα στοιχεία των µεταδηµοτεύσεων
στους ενδιαφερόµενους, παρά τις εντολές
του Γ. Γραµµατέα της Περιφέρειας και του
Εισαγγελέα Πρωτοδικών, οδήγησε το πει-
θαρχικό της Περιφέρειας στην επιβολή
ποινής, αλλά και τον εισαγγελέα να διατάξει
προκαταρτική εξέταση προκειµένου να δια-
πιστωθεί η αλήθεια των καταγγελλοµένων.
Η εξέλιξη αυτή, που είναι πρωτόγνωρη για
την τοπική αυτοδιοίκηση της επαρχίας µας,
αναµένεται να προκαλέσει νέα αρρυθµία
στη λειτουργία της Κοινότητας και αναζω-
πύρωση των αντιθέσεων ανάµεσα στις 2
ισοδύναµες κοινοτικές παρατάξεις. Και αυτό
είναι σε βάρος των κατοίκων της Αντιπάρου
και της ανάπτυξης του νησιού που έχει
ανάγκη από σοβαρά έργα υποδοµής.  Η κ.
Μανέτα, όταν της κοινοποιηθεί η απόφαση
έχει τη δυνατότητα της προσφυγής σε δευ-
τεροβάθµιο πειθαρχικό όργανο. Και βέβαια
µέχρι να τελεσιδικήσει η υπόθεση -µε την
προϋπόθεση ότι θα εγκρίνει την πρωτόδικη
ποινή το δευτεροβάθµιο πειθαρχικό όργα-
νο- η κ. Μανέτα παραµένει στη θέση της.

Ερώτηση Εµπορικού Συλλόγου για τους όρους δόµησης στην Παροικιά

Η παράταξη της κ. Μανέτα µε καταγγε-
λία που έχει αποδέκτες, το Εθνικό
Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, τον
Υπουργό Επικρατείας κ. Ρουσόπουλο,
τον πρόεδρο της ΕΡΤ Α.Ε. και τον
υπουργό Εσωτερικών καταγγέλλει την
ΕΤ3 για µετάδοση ψευδούς πληροφο-
ρίας, αφού όπως υποστηρίζει, η µόνη
αλήθεια είναι ότι καµία τέτοιου είδους
απόφαση δεν έχει εκδοθεί από το
Πειθαρχικό Συµβούλιο. Όλο το κείµενο
της καταγγελίας έχει ως εξής:
ΠΡΟΣ: ΕΘΝΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
κ. Ρουσσόπουλο
ΠΡΟΕ∆ΡΟ ∆.Σ. ΕΡΤ Α.Ε.
ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Τη ∆ευτέρα 3 Μαρτίου µας πληροφό-

ρησαν πολίτες ότι το κρατικό κανάλι
Ελληνική Τηλεόραση 3 (ΕΤ3) µεταδίδει
ότι το πειθαρχικό συµβούλιο της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου καταδίκασε
σε τετράµηνη αργία την Πρόεδρο της
Κοινότητας Αντιπάρου κ. Βαρβάρα
Φαρούπου Μανέτα.
Η συγκεκριµένη ψευδής πληροφορία
µεταδόθηκε πολλές φορές κατά τη διάρ-
κεια της ηµέρας, χωρίς ουδέποτε να δια-
σταυρωθεί µε ένα απλό τηλεφώνηµα
στα γραφεία της Κοινότητας Αντιπάρου
ή στην ίδια την Πρόεδρο της
Κοινότητας.
Η µόνη αλήθεια είναι ότι καµία
τέτοιου είδους απόφαση δεν έχει
εκδοθεί από το συγκεκριµένο όργα-
νο της Περιφέρειας. Παραπέµπουµε
τον οποιοδήποτε ενδιαφέρεται,
στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
προκειµένου να διασταυρώσει τα

λεγόµενά µας.
Ακόµα όµως και αν είχε εκδοθεί τέτοια
απόφαση, η κα Μανέτα δεν θα µπορού-
σε να είχε τεθεί σε αργία, αφού ο Νόµος
δίνει το δικαίωµα προσφυγής σε δευτε-
ροβάθµιο όργανο άρα και πάλι η πληρο-
φορία περί δήθεν «Αργίας» είναι
ψευδής.
Απευθυνόµενοι τηλεφωνικώς στην
ΕΤ3 το απόγευµα της ίδιας ηµέρας πλη-
ροφορηθήκαµε ότι δήθεν «ήδη η πρόε-
δρος της Κοινότητας έχει τεθεί σε
αργία» και µε λίγα λόγια οι υπεύθυνοι
της κρατικής τηλεόρασης καλούσαν την
Πρόεδρο να αποδείξει ότι δεν έχει τεθεί
σε αργία και όχι οι ίδιοι που δηµοσιοποί-
ησαν την ψευδή είδηση να αποδείξουν
ότι ισχύει!
Την ψευδή πληροφορία µετέδωσε ο
ανταποκριτής της ΕΤ 3 στην Πάρο κ.
∆ηµήτρης Μερεµέτης. Η κοινωνία των

Η παράταξη της κ. Μανέτα διαψεύδει   

∆∆ηημμήήττρρηηςς  ΜΜεερρεεμμέέττηηςς
«Η είδηση είναι αληθής»
Ο ανταποκριτής της ΕΤ3 στις Κυκλάδες ∆ηµήτρης Μερεµέτης µε δήλωσή του στην εφηµερίδα µας
τονίζει τα εξής:
«Εκφράζω τη λύπη µου για το περιεχόµενο της καταγγελίας που έκαναν οι σύµβουλοι της πλειοψη-
φίας της κοινότητας Αντιπάρου σχετικά µε σηµαντική είδηση που την αφορά και την οποία όφειλα να
µεταφέρω στον τηλεοπτικό οργανισµό στον οποίο εργάζοµαι ως ανταποκριτής των Κυκλάδων.
Επαναλαµβάνω ότι η είδηση της επιβολής ποινής από το πειθαρχικό συµβούλιο της Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου στην κοινοτάρχη της Αντιπάρου είναι αληθής».

ΓΓιιάάννννηηςς  ΛΛεεββεεννττάάκκηηςς
«Όλοι κάποια στιγµή λογοδοτούµε»
Ο επικεφαλής της µειοψήφιας της κοινότητας Αντιπάρου Γιάννης Λεβεντάκης σχετικά µε την απόφαση
για την επιβολή αργίας στην κ. Μανέτα µας είπε τα εξής:
«Η πρόεδρος της Κοινότητας Αντιπάρου εξακολουθεί να βρίσκεται σε πανικό διότι έρχεται όλο και πιο
κοντά µε τις ευθύνες των πράξεών της. Μια από αυτές είναι και οι παράνοµες µεταδηµοτεύσεις.
∆υστυχώς όµως όλοι κάποια στιγµή λογοδοτούµε στη δικαιοσύνη ή στον κόσµο. Όπως πρέπει να
λογοδοτήσει γιατί υποχρεώνει τους υπαλλήλους να οδηγούν οχήµατα της κοινότητας χωρίς πινακίδες.
Οι ευθύνες είναι πολλές, οι παράνοµες πράξεις επίσης και το έργο στην κοινότητα µηδενικό».

Βαρβάρα  Φαρούπου  –  Μανέτα

Ðëçñþíåé ìå áñãßá ôçí ÜñíçóÞ ôçò

ΚΚώώσσττααςς  ΓΓρρίίσσπποοςς
«Για να αποκατασταθεί η
δηµοκρατική νοµιµότητα»
Ο υποψήφιος κοινοτικός σύµβουλος Αντιπάρου
Κώστας Γρίσπος σε δηλώσεις του στην εφηµερίδα
µας τόνισε τα παρακάτω:
«Η κυρία πρόεδρος της Αντιπάρου τα λουλούδια από
τη Νέα ∆ηµοκρατία τα έλαβε. Η κ. Μανέτα ή θα πρέ-
πει να δώσει τα στοιχεία των µεταδηµοτεύσεων για
να εξεταστούν από διαταπαραξιακή επιτροπή ή εάν
έχει τη στοιχειώδη πολιτική και δηµοκρατική ευαι-
σθησία πρέπει να παραιτηθεί. Νιώθω δικαιωµένος
µετά την απόφαση. Οφείλει να δώσει τα στοιχεία για
να αποκατασταθεί η δηµοκρατική νοµιµότητα στην
Αντίπαρο. Το αποτέλεσµα είναι οριακό αντεστραµµέ-
νο από δικαστική απόφαση και για να έχει τη δηµο-
κρατική νοµιµοποίηση πρέπει να δώσει τα στοιχεία
για τις µεταδηµοτεύσεις για να ελεγχθούν. Το αποτέ-
λεσµα της κάλπης είναι εναντίον της και µέσω δικα-
στικής οδού κατάφερε και πήρε την προεδρία της
Αντιπάρου».
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Θα πετάξουν πολλοί χαρταετοί
την Καθαρή ∆ευτέρα
Σε εργαστήριο κατασκευής χαρταετών θα µετατραπεί
η αίθουσα του πολιτιστικού συλλόγου Αρχίλοχος την
Κυριακή 9 Μαρτίου στις 11 το πρωί. Ο Σύλλογος
καλεί µικρά  και… µεγάλα παιδιά που ενδιαφέρονται
να µάθουν πως κατασκευάζεται ένας χαρταετός, να
προσέλθουν µε χαρτί για χαρταετό, κόλλα, σπάγκο
και εφηµερίδες για ουρά.  Τα πηχάκια θα τα διαθέσει
ο Σύλλογος.
Το ραντεβού για το πέταγµα των χαρταετών θα γίνει
τη Καθαρή ∆ευτέρα στις 12 το µεσηµέρι στον Άγιο
Φωκά, όπου θα γιορτασθούν από το σύλλογο και τα
κούλουµα.

Νέο βιβλίο του
Χρίστου Γεωργούση
Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του Χρίστου
Γεωργούση “Ξεκλειδώνοντας την ποίηση” από τις
εκδόσεις Bookstars-Γιωγγαράς. Στο βιβλίο αυτό
επιχειρείται να διαβαστεί, να ακουστεί, να αγγι-
χθεί και να µυριστεί η ποίηση, δηλαδή η ίδια η
ζωή και ο αναγνώστης µεταβάλλεται σε ταξιδιώτη.

«Γυναίκες της Πάρου»
ΠΠααρροουυσσίίαασσηη  ττοουυ  ββιιββλλίίοουυ
κκααιι  σσττηη  ΝΝάάοουυσσαα
Με πρωτοβουλία του Συλλόγου Γυναικών
Νάουσας και στα πλαίσια του εορτασµού για την
ηµέρα της γυναίκας, παρουσιάζεται στην αίθου-
σα του Νηρέα το βιβλίο της Κυριακής Ραγκούση
– Κοντογιώργου «Γυναίκες της Πάρου».
Η παρουσίαση θα γίνει από την κ. Καλίερου
Λιάνα, ψυχολόγο, συγγραφέα και τον κ.
Γεωργούση Χρήστο, εκπαιδευτικό, συγγραφέα,
την Τετάρτη 12 Μαρτίου στις 6 µ.µ.

Ενηµερωτική
εκδήλωση από τη
Ν.∆. για τον προστάτη
Ο Τοµέας Γυναικών της ∆ηµοτικής Τοπικής
Επιτροπής Νέας ∆ηµοκρατίας Πάρου –
Αντιπάρου σας προσκαλεί σε ενηµερωτική εκδή-
λωση µε θέµα: «Σύγχρονες αντιλήψεις για τις
παθήσεις του προστάτη» που θα πραγµατοποιη-
θεί το Σάββατο 5 Απριλίου 2008 και ώρα 18:30
στο ξενοδοχείο «Αγνάντι» στον Κριό. Τη συζήτηση
συντονίζει ο συντοπίτης µας ιατρός Μανώλης
Περράκης, Αναπληρωτής ∆ιευθυντής
Ουρολογικού Τµήµατος ΠΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙ-
ΣΜΟΣ».

Αφιέρωµα στον Μπαχ
σε Λεύκες, Μάρπησσα
Η Σχολή Μουσικής για τρίτη συνεχή χρονιά
παρουσιάζει αφιέρωµα σε µεγάλους συνθέτες.
Φέτος σειρά είχε ο Γιόχαν Σεµπάστιαν Μπαχ. Το
αφιέρωµα περιείχε διάλεξη του Καλλιτεχνικού
διευθυντή της Σχολής κ. Σπύρου Παυλάκη για
την ζωή και το έργο του συνθέτη. Ενδιάµεσα
µαθητές και καθηγήτριες της Σχολής ερµήνευ-
σαν έργα του Συνθέτη. έπαιξαν πιάνο οι µαθητές
:Αλέξης Προεστάκης, Μάριος Λικάφης,
Γαρυφαλιά Παντελαίου, Ιφιγένεια Καπαρού και
Κάρλα Σύψα καθώς και η µαθήτρια φωνητικής
του Orfea Munsay ,Νίκη Χασάπη.
Πιάνο έπαιξε επίσης η καθηγήτρια πιάνου της
Σχολής Μαρουλία Κοντού και βιολί η καθηγή-
τρια Βιολιού Ελένη Καρτάση. Το αφιέρωµα
παρουσιάστηκε στην αίθουσα του κοινοτικού
Μεγάρου των Λευκών την Πέµπτη 21
Φεβρουαρίου και επαναλήφθηκε στην αίθουσα
της Αγροτολέσχης στην Μάρπησσα την
Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου όπου το κλίµα ήταν
ιδιαίτερα ζεστό και η προσέλευση του κόσµου
µεγάλη.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Περιφερειακός ∆ιευθυντής Νήσων Αιγαίου της
Τράπεζας Πειραιώς κος. Στυλιανός Ηλιάδης, ο
∆ιευθυντής Καταστήµατος Πάρου κος Ηλίας
Αλεξόπουλος και ο Πρόεδρος του Εµπορικού
Συλλόγου Πάρου - Αντιπάρου κος. Αποστόλης
Αλιπράντης έχουν την τιµή να σας προσκαλέσουν
σε εκδήλωση µε θέµα : « Πειραιώς Επιχειρείν » -
Προοπτικές του Αναπτυξιακού Νοµού, η οποία
θα πραγµατοποιηθεί την Τετάρτη 19 Μαρτίου
2008 και ώρα 18:30 στην αίθουσα του
Πολιτιστικού Συλλόγου ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ στην
Παροικία.

Με ιδιαίτερη τιµή το ∆.Σ. του
Εµπορικού Συλλόγου Πάρου - Αντιπάρου

«Χορεύει»
η Ο.ΠΑ.Σ.
Η Οµοσπονδία Παριανών
Συλλόγων «χορεύει» την
Κυριακή 16 Μαρτίου στο
«Περιβόλι του ουρανού»
παρέα µε το Χρήστο
Νικολόπουλο. Η συνεστίαση
θα ξεκινήσει στις 13:30 το
µεσηµέρι και όσοι ενδιαφέ-
ρονται να προµηθευτούν
προσκλήσεις δεν έχουν
παρά να επικοινωνήσουν
στα τηλέφωνα: 6975906853
κα. Ρούσσου και
6948246116 κα. Καστανιά.
Το κέντρο εξυπηρετείται
από το ΜΕΤΡΟ στάση
ΑΚΡΟΠΟΛΗ.

www.skopasvillage.gr
ΠΑΡΟΣ ΑΓ.ΑΡΣΕΝΙΟΣ παραδοσιακες λιθόκτιστες
κατοικιες , εκπληκτικη θεα  λιµανι, αντιπαρο,
ηλιοβασιλεµα, δεντροφυτεµενος κήπος 1000τ.µ.,
πετρινοι νεροχυτες BBQ, ξυλοφουρνος, τζάκι,
κεντρικη θερµανση, aircondition (90-156τ.µ.)
µεγάλες βεράντες, συναγερµός 6977335656,
6945157128.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ: α) ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΑ ΓΡΑ-
ΦΕΙΑ ΟΡΟΦΟΥ β) ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛ-
ΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 200 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΙ 150
Τ.Μ. ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΗ ΑΥΛΗ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ
ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΠΛΗΣΙΟΝ ∆ΕΗ-ΕΦΟΡΙΑΣ 35-45
Τ.Μ. ΤΗΛ. 6877335656.

Νέος φορέας προστασίας
του περιβάλλοντος στην Πάρο
Η Ελληνική Εταιρεία για την προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστι-
κής κληρονοµιάς ίδρυσε στην Πάρο Τοπική επιτροπή µε τους ακόλουθους
σκοπούς:
1. Την προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της Πάρου
2. Την προστασία και ανάδειξη της ποικιλόµορφης πολιτιστικής κληρονοµιάς
της Πάρου καθώς και των θρησκευτικών, αρχαιολογικών και φυσικών µνηµεί-
ων και
3. Την καλλιέργεια του πνεύµατος της συµµετοχικότητας και της εθελοντικής
προσφοράς σε δράσεις σχετικά µε το περιβάλλον.
Σύµφωνα µε πληροφορίες µας η Τοπική Επιτροπή Πάρου σύντοµα θα συνε-
δριάσει µε την παρακάτω ηµερήσια διάταξη:
Το παριανό µάρµαρο και η περιοχή των λατοµείων.
Η υπερδόµηση στην Πάρο και το νέο πολεοδοµικό.
Η διαχείριση του νερού (αφαλάτωση. Αποχετεύσεις, επανάχρηση των υδάτων).
Η διαχείριση της παραλίας στο Μοναστήρι της Νάουσας.

νησιών µας γνωρίζει τον συγκεκριµένο
κύριο από την επί χρόνια δραστηριότητά
του ως εµπόρου ρολογιών. Τον τελευ-
ταίο καιρό εµφανίστηκε σαν δηµοσιο-
γράφος, γεγονός που δεν µας αφορά
στο µέτρο που θα ασκούσε µε επαγγελ-
µατική αξιοπρέπεια τη νέα του εργασία,
πόσο µάλλον, όταν αυτή ασκείται από
τη συχνότητα του κρατικού καναλιού
που πληρώνουν όλοι οι Έλληνες πολίτες,
οι οποίοι απαιτούν ποιότητα και αξιοπι-
στία.
Η χθεσινή συµπεριφορά του «ανταπο-
κριτή» η οποία «ξεχειλίζει» το ποτήρι σε
µια σειρά πολλών άλλων αντιδεοντολογι-
κών συµπεριφορών του εναντίον της
Προέδρου της Κοινότητας αποδεικνύει
ότι ο συγκεκριµένος κύριος και σαν
δηµοσιογράφος λειτουργεί ως έµπορος.
Η απαράδεκτη, υποβολιµαία και αντι-
δεοντολογική συµπεριφορά του ξεκίνησε

από τις τελευταίες δηµοτικές και κοινοτι-
κές εκλογές. Ο επικεφαλής της µειοψη-
φίας του Κοινοτικού συµβουλίου της
Αντιπάρου είναι γνωστό ότι είναι πελά-
της του «ανταποκριτή», στην ιδιωτική
επιχείρηση που εκπροσωπεί στην Πάρο.
Ο κοινοτικός σύµβουλος «εκπληρώνει»
το καθήκον του για αντιπολίτευση µέσα
από συνεχείς καταγγελίες και προσφυγές
και όχι δια της αντιπαράθεσης προτάσε-
ων. Είναι προφανές ότι ο «ανταποκρι-
τής» χρησιµοποίησε την κρατική συχνό-
τητα για να εξυπηρετήσει τα συµφέρο-
ντα του επικεφαλής της µειοψηφίας και
τα δικά του, µε απώτερο σκοπό να επη-
ρεάσει αποφάσεις της διοίκησης και να
κλονίσει την εµπιστοσύνη των κατοίκων
στο πρόσωπο της νόµιµης και εκλεγµέ-
νης Προέδρου της Κοινότητας
Αντιπάρου.
∆υστυχώς στην ιστορία αυτή συµµετέ-

χει και βουλευτής του Ελληνικού
Κοινοβουλίου από το κόµµα της αντιπο-
λίτευσης, νοµιµοποιώντας τη συκοφα-
ντία, τις φήµες και την σκανδαλολογία
σαν µέσα πολιτικής αντιπαράθεσης.
Σε αυτό το απαράδεκτο «παιχνίδι» συµ-
µετέχει άκριτα και η διεύθυνση σύνταξης
της Ελληνικής Τηλεόρασης 3 (ΕΤ3),
παρά του ότι έως σήµερα, είχαµε πολύ
διαφορετική άποψη για την ποιότητα µε
την οποία ασκεί τα δηµοσιογραφικά
καθήκοντα.

Καταγγέλλουµε τα παραπάνω και επι-
φυλασσόµενοι παντός νοµίµου δικαιώµα-
τός µας, ζητούµε την άµεση αποκατά-
σταση της αλήθειας.

Για την Κοινότητα
Οι σύµβουλοι

της πλειοψηφίας

 και καταγγέλλει

Με χθεσινή του ανακοίνωση ο βουλευ-
τής ΠΑ.ΣΟ.Κ. Κυκλάδων Παναγιώτης
Ρήγας παίρνει θέση στην καταγγελία
της πλειψηφίας του κοινοτικού συµ-
βουλίου Αντιπάρου. Ολόκληρη η ανα-
κοίνωση έχει ως εξής:
«Με απύθµενο θράσος και προκλη-
τική αναίδεια οι Κοινοτικοί Σύµβουλοι
της πλειοψηφίας της Κοινότητας
Αντιπάρου, ενεργούντες ως υποτακτι-
κοί της εκ συστήµατος παρανοµούσας
Προέδρου κας Β. Μανέττα -
Φαρούπου, προσπαθούν να διαστρε-
βλώσουν την αλήθεια και να αποκρύ-
ψουν την πραγµατικότητα σχετικά µε
την απόφαση του Πειθαρχικού
Συµβουλίου που  προβλέπει την τιµω-
ρία της κας Προέδρου.

Καλυπτόµενοι υπό τον τίτλο «οι σύµ-
βουλοι της πλειοψηφίας», χωρίς να
αναφέρουν τα ονόµατα τους, επιτίθε-
νται µε ανοίκειο τρόπο και µε σαφή
πρόθεση εκφοβισµού τόσο στον
∆ηµοσιογράφο κο ∆. Μερεµέτη -αντα-
ποκριτή της ΕΤ 3 στην Πάρο- όσο και
στον ∆ιευθυντή Σύνταξης του εν λόγω

τηλεοπτικού σταθµού.
Το «αµάρτηµα» των καταγγελλοµένων
είναι ότι ενηµέρωσαν την κοινή γνώµη
-όπως όφειλαν- για το γεγονός της πει-
θαρχικής τιµωρίας της Προέδρου της
Κοινότητας Αντιπάρου κας Μανέττα. 
∆υστυχώς όµως για την κα Μανέττα η
είδηση είναι απολύτως αληθής και η
τιµωρία της αποτελεί γεγονός αναµφι-
σβήτητο. Και για να το εµπεδώσουν οι
εγκάθετοι υποτακτικοί της κας Μανέττα
το Πειθαρχικό Συµβούλιο -αποτελούµε-
νο από τρεις δικαστικούς λειτουργούς,
έναν εκπρόσωπο της Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου και το Πρόεδρο της
ΤΕ∆Κ Κυκλάδων- στη συνεδρίαση του
την Παρασκευή 29 Φεβρουαρίου, επέ-
βαλε στην κα Μαννέτα,  Πρόεδρο της
Κοινότητας Αντιπάρου, την ποινή της
τετράµηνης αργίας από το αξίωµα της
για το πειθαρχικό αδίκηµα της παράβα-
σης καθήκοντος.

Ως γνωστό η κα Μανέττα, αγνοώντας
προκλητικά την εντολή του Εισαγγελέα
Πρωτοδικών Σύρου, αρνήθηκε να
δώσει στοιχεία για τις µεταδηµοτεύσεις

που είχε εγκρίνει την περίοδο πριν από
τις δηµοτικές εκλογές σε Κοινοτικούς
Συµβούλους που νοµίµως µε επανει-
ληµµένες αιτήσεις τους τα ζητούσαν. 
Η απόφαση του Πειθαρχικού
Συµβουλίου βρίσκεται στο στάδιο της
καθαρογραφής και τις επόµενες ηµέρες
η κα Πρόεδρος και οι «σωµατοφύλα-
κες» σύµβουλοι της θα την έχουν στη
διάθεση τους.
Ας αφήσουν λοιπόν τους λεονταρι-
σµούς και τις ύβρεις και ας φροντίσουν
τόσο οι ίδιοι όσο και η Πρόεδρος τους,
να σέβονται και να τηρούν τους
νόµους και να ασκούν τα καθήκοντα
τους µε ευπρέπεια και σεβασµό στα
δικαιώµατα των πολιτών.
Η υψηλή προστασία που τους παρέχε-
ται από τους κυβερνητικούς παράγο-
ντες δεν είναι αρκετή ώστε να παραµέ-
νει ασύδοτη και ατιµώρητη η κα
Μανέττα. 
Η συµµετοχή τριών δικαστικών λει-
τουργών στο Πειθαρχικό Συµβούλιο
είναι σίγουρο ότι θα καταστήσει πιο
προσεκτική την κα Μανέττα στο µέλ-
λον».

ΠΠααννααγγιιώώττηηςς  ΡΡήήγγααςς::
«Καµπάνα τετράµηνης αργίας για την Πρόεδρο της Αντιπάρου»
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ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟ
Το Γρι-Γρι “Μαρία”

ΤΣΑΝΤΑΝΗΣ
ΦΡ. ΑΡΣΕΝΙΟΣ

Ντόλλυ  Γουλανδρή
Η Μεγάλη Κυρία
του Κυκλαδίτικου
Πολιτισµού
Η Ντόλλυ ΓΟΥΛΑΝ∆ΡΗ, κοιµήθηκε, στις 15-2-
2008 και στις 19-2-2008 εψάλλει η εξόδιος
ακολουθία, στον Ιερό Ναό του Αγίου ∆ιονυσίου
Αρεοπαγίτου, στο Κολωνάκι. Τελευταία της
κατοικία έγινε το Α’ Κοιµητήριο Αθηνών.
Η Ντόλλυ ήταν κόρη του Σπαρτιάτη Ιωάννη
Κουµαντάρου, κόρη της Φλώρας Νοµικού από
τη Σαντορίνη. Σύζυγος του Ανδριώτη Νικολάου
Πέτρου Γουλανδρή και τουλάχιστο δυο (2)
µήνες το χρόνο έµενε στο «ΡΕΥΜΑΤΟΝΗΣΙ» που

βρίσκεται µεταξύ
Πάρου και Αντιπάρου.
Από τη µια οι πολλές
υποχρεώσεις της και
από την άλλη, µετά, η
αρρώστια της, µου στέ-
ρησε µια µεγάλη χαρά.
Μου είχε εµπιστευτεί,
αλλά και υποσχεθεί,
ότι ήθελε µια χρονιά
να βρεθεί, στη
Μάρπησσα της Πάρου,
στις 6 Αυγούστου, προ-
κειµένου να ζήσει τις
ωραίες εκδηλώσεις που

γίνονται. Θα µου έδινε την ευκαιρία να της προ-
σφέρω µεταξύ των άλλων και «ΦΡΑΓΚΟΣΥΚΑ»
που της άρεσαν, κάτω από τη φιλόξενη καλαµω-
τή µου.
Η Ντόλλυ Γουλανδρή έκτισε, στη µνήµη του
συζύγου της, Νικόλαου, το Μουσείο
Κυκλαδικής Τέχνης, προκειµένου να στεγάσει
µοναδικά έργα τέχνης, (ειδώλια, σκεύη από
νησιώτικο µάρµαρο και διάφορα αγγεία των
προϊστορικών και ιστορικών χρόνων).
Η Ντόλλυ Γουλανδρή δηµιούργησε ένα από τα
πλέον σύγχρονα Μουσεία της Ελλάδος.
Προσέφερε πάρα πολλά, στην προστασία και
την ανάδειξη της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς.
Επετέλεσε έργο Εθνικής σηµασίας. χρησιµοποί-
ησε τα χρήµατά της προκειµένου να διασώσει
ένα πολύτιµο κοµµάτι της Αρχαίας Κυκλαδικής
µας κληρονοµιάς. Ήταν µοναδική προσωπικό-
τητα. ∆ιέθετε ψυχική αρχοντιά. Ήταν άνθρωπος.
Στην Ντόλλυ Γουλανδρή οφείλουµε πολλά, ιδι-
αίτερα εµείς οι Κυκλαδίτες. Από τη µια διέσωσε
θησαυρούς που µπορεί να είχαν χαθεί και είναι
αδύνατο η αξία των να αποτιµηθεί. Από την
άλλη το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης έχει προ-
βάλει τα νησιά µας, τον Κυκλαδίτικο Πολιτισµό
και όλη την Ελλάδα Παγκοσµίως.
Για όσους ενδιαφέρονται το Μουσείο
Κυκλαδικής Τέχνης είναι, Νεοφύτου ∆ούκα 4,
στο Κολωνάκι και έχει τηλεφ.: 210-7228321-3.

Γεώργιος Αναργ. Πούλιος
Επίτιµος ∆ικηγόρος

Η Οµοσπονδία
Παριανών Συλλόγων
που εδρεύει στην
Αθήνα µε ανοιχτή επι-
στολή της στις 18
Φεβρουαρίου 2008
κάνει γνωστά τα εξής:
«Το ∆.Σ. της Ο.ΠΑ.Σ.
πληροφορήθηκε ότι
εκδηλώθηκε από πλευ-
ράς του Α.Μ.Ε.Σ.
Νηρέα ενδιαφέρον για
την ανάληψη εκ
µέρους του της διαχεί-
ρισης της παραλίας
Μοναστήρι στην περιοχή της
Νάουσας.
Όπως ήδη γνωρίζετε, από πέρυσι
όταν το θέµα ήρθε για πρώτη
φορά στο προσκήνιο, η Ο.ΠΑ.Σ.
έλαβε σαφή θέση εναντίον της
παραχώρησης της παραλίας

αυτής σε ιδιώτη, λόγω των πολλα-
πλών κινδύνων που αυτό συνεπα-
γόταν για αυτήν την ιδιαίτερης
φυσικής οµορφιάς περιοχή της
Πάρου. Όπως και τότε είχαµε
τονίσει η ευρύτερη περιοχή της
παραλίας προσφέρεται για µια

εναλλακτική διαχείρι-
ση στην κατεύθυνση
της προσέλκυσης στην
Πάρο ενός άλλου
είδους τουρισµού.
Για τους λόγους αυτούς
το ∆.Σ. υποστηρίζει
θερµά την πρωτοβου-
λία του Νηρέα η οποία
αξίζει τη συµπαράστα-
ση όχι µόνο του ∆ήµου
Πάρου αλλά και όλων
των φορέων που ενδια-
φέρονται για το περι-
βάλλον και τον πολιτι-

σµό του νησιού µας καθώς και
για τη βιώσιµη ανάπτυξή του.
Για το ∆.Σ.

Η πρόεδρος Βενετσιάνα
Ρούσσου - Καστανιά

Η Γ. Γραµµατέας Κατερίνα
Καστανιά».

Ç Ï.ÐÁ.Ó. õðïóôçñßæåé èåñìÜ ôçí
ðñüôáóç ÍçñÝá ãéá ôï ÌïíáóôÞñé

Ο Χορευτικός Όµιλος
Νάουσας Πάρου, στα
πλαίσια των εκδηλώσεων
για τα 20 χρόνια από την
ίδρυσή του, διοργανώνει
χορευτική παράσταση το
Σάββατο 15 Μαρτίου
2008 στις 8 µ.µ, στην
αίθουσα του ΝΗΡΕΑ στη
Νάουσα. Οι οµάδες
παραστάσεων θα
παρουσιάσουν χορούς
από την Κρήτη, τα
∆ωδεκάνησα (Κάρπαθο,
Κάλυµνο, Κω και Ρόδο)
και τις Κυκλάδες.
Μουσική θα παίξουν οι
Μανώλης ∆ελέντας (βιολί),
Μανώλης Σιφναίος
(λαούτο), Αλέξανδρος
Παπαδάκης (κρητική
λύρα, ασκοµπαντούρα,
τραγούδι) και Γιώργος
Καρπάθιος (κρητικό
λαούτο). Στο τέλος της
εκδήλωσης θα γίνει
κλήρωση µε τα
αποκόµµατα των
εισιτηρίων µε δώρα που
προσφέρουν φίλοι του
οµίλου.

ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΥΣ
ΠΑΡΙΑΝΟΥΣ
Για µια ακόµα φορά ο

ΧΟΝ είχε τη χαρά να
βρεθεί κοντά στους
Ναουσαίους και τους
Παριανούς της Αθήνας,

πλαισιώνοντας την
εκδήλωση για την κοπή
της πίτας του Συνδέσµου
Ναουσαίων στις 13

Ιανουαρίου, στην Παριανή
Στέγη. Οµάδα ενηλίκων
χορευτών παρουσίασε
κυκλαδίτικους χορούς µε
τη µουσική συνοδεία των
Παναγιώτη Κοτσώνη
(βιολί) και Μανώλη
Σιφναίο (λαούτο), ενώ στη
συνέχεια χόρεψε και
διασκέδασε παρέα µε τους
παρευρισκόµενους. Ο
ΧΟΝ ευχαριστεί το
Σύνδεσµο Ναουσαίων  και
τον πρόεδρο κ. Γιάννη
Κουζούµη για την
πρόσκληση και τη
φιλοξενία.
Μία εβδοµάδα µετά, στις
20 Ιανουαρίου, άλλη µία
οµάδα ενηλίκων χορευτών
του Οµίλου έδωσε µια
ξεχωριστή νότα στην κοπή
της πίτας του Συλλόγου
Παρίων «Η
Εκατονταπυλιανή», στο
ξενοδοχείο Athens
Imperial. Οι χορευτές
χόρεψαν χορούς της
Πάρου και της Νάξου,
βάζοντας όµως σύντοµα
στον κύκλο του χορού και
πολλούς από τους
Παριανούς που
βρίσκονταν εκεί  και… οι
χοροί καλά κρατήσαν!

ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣΣ  ΟΜΙΛΟΣΣ  ΝΑΟΥΣΣΑΣΣ

Παράσταση στην αίθουσα του Νηρέα
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Ο Κώστας Ροκονίδας, 47 ακόµα
µαθηµατικοί από όλη την Ελλάδα
και οι εκδόσεις Γατσινάρη
παρουσιάζουν:
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Ευχέλαιο
στο Γηροκοµείο
Την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου τελέστηκε στο
Γηροκοµείο, από τον π. Νικόδηµο
Σαραντόπουλο, το ιερό Μυστήριο του Ευχελαίου
µε τη συµµετοχή ∆ιοικητικού Συµβουλίου,
Φιλοξενούµενων, Προσωπικού, Εθελοντών και
αρκετών φίλων. Σε µια ιδιαίτερα κατανυκτική
ατµόσφαιρα συµπροσευχηθήκαµε για ίαση των
ασθενειών και άφεση των συγγνωστών αµαρτη-
µάτων µας.
Επόµενη Θεία Λειτουργία στο εκκλησάκι της
Μονάδας θα τελεστεί την Παρασκευή 7
Μαρτίου.

Συζήτηση -
απόφαση
για το
σχέδιο πόλης
Ένα και µοναδικό
είναι το θέµα της
συνεδρίασης του
∆ηµοτικού Συµβουλίου
που θα πραγµατοποιη-
θεί την Παρασκευή 7
Μαρτίου στις 18:00
στην αίθουσα εκδηλώ-
σεων του Πολιτιστικού
Συλλόγου Μ.Ε.Α.Σ.
Αρχίλοχος στην
Παροικία. Θα παρου-
σιαστεί η Β1 φάση της
«Μελέτης του Γενικού
Πολεοδοµικού Σχεδίου
της Πάρου». Για το
σοβαρό αυτό θέµα θα
γίνει συζήτηση και
κατόπιν θα ληφθεί
απόφαση.

Και το όνοµα αυτού
Νικόλας Στέλλας
Με επιστολή του στον πρόεδρο του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου κ. Αντώνη Αρκά, ο δηµοτικός
σύµβουλος και επικεφαλής της µειοψηφίας
κ. Λουίζος Κοντός προτείνει να δοθεί το όνοµα
του παριανού ήρωα Νικόλα Στέλλα στο σχολι-
κό συγκρότηµα του Επαγγελµατικού Λυκείου
Πάρου. Το νέο κτίριο που θα στεγάσει το
ΕΠΑΛ αναµένεται να λειτουργήσει σύντοµα,
επιλύοντας το χρόνιο σοβαρό κτιριακό πρό-
βληµα του εν λόγω σχολείου.

ΚΚομματική  Οργάνωση  Πάρου
Επίσκεψη βουλευτή
∆. Κουµπούρη
Την Τετάρτη 12
Μαρτίου, θα επισκε-
φθεί την Πάρο ο βου-
λευτής του Κ.Κ.Ε.,
µέλος της Κεντρικής
Επιτροπής του
Κόµµατος και στέλε-
χος του ΠΑΜΕ 
∆ήµος Κουµπούρης.
Τα µεσηµέρι θα περιο-
δεύσει σε διάφορους
χώρους δουλειάς και
θα δώσει συνέντευξη
στο ραδιοφωνικό
σταθµό ΗΧΩ FM.
Την ίδια µέρα,
Τετάρτη 12 Μαρτίου
και ώρα 8 µ.µ., θα
πραγµατοποιηθεί
συγκέντρωση του
Κ.Κ.Ε. στην αίθουσα του ΜΕΑΣ Αρχίλοχος, µε οµιλητή
τον ∆. Κουµπούρη και θέµα:
«Οι πολιτικές εξελίξεις και οι θέσεις του Κ.Κ.Ε.».
Σας καλούµε όλους να είστε εκεί.

ΓΓιιαα  ΣΣύύρροο  μμόόννοο  μμεε
ΧΧοοζζοοββιιώώττιισσσσαα  κκααιι
ΠΠααννααγγίίαα  ΤΤήήννοουυ
Μετά την απόφαση της BLUE STAR  να
καταργήσει τη Σύρο από τα απογευµατι-
νά δροµολόγια της Τρίτης και της
Πέµπτης, η Πάρος θα συνδέεται πλέον
µε τη Σύρο µε το Παναγία Τήνου και το
Χοζοβιώτισσα.
∆ιατηρεί όµως τις ίδιες  µέρες και την
Κυριακή  τη Σύρο στα απογευµατινά
δροµολόγια από Πειραιά. Τα προανα-
φερθέντα πλοία της Ν.Ε.Λ. που εξυπηρε-
τούν τις επιδοτούµενες ενδοκυκλαδικές
γραµµές, καταργούν την σύνδεση µε τη
Μύκονο, και θα αναχωρούν από Πάρο
κατευθείαν για τη Σύρο. Εννοείται ότι
και πάλι η διάρκεια του ταξιδιού θα
είναι µεγάλη και θα φθάνει περίπου τις
2 ώρες. Οι λόγοι που υπαγόρευσαν την
απόφαση αυτή της BLUE STAR έχουν
σχέση µε την καλύτερη εξυπηρέτηση των
επιβατών του Πειραιά, διότι κάθε Τρίτη
και Πέµπτη τα πλοία έφθαναν µετά τα
µεσάνυχτα και έχαναν το δροµολόγιο
του ηλεκτρικού. Επίσης µειώνονταν η
χωρητικότητα  των πλοίων και έµεναν
έξω Ι.Χ. και φορτηγά., όταν τα πλοία της
ενδοκυκλαδικής έφευγαν περίπου την
ίδια ώρα άδεια.
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Αντιπληημμυρικά  έργα

Ç ÐÜñïò ôá Ý÷åé áíÜãêç
Αλλά  οιι  άρχοντές  μας  αδιιαφόρησαν
Μπορεί o καλός
Θεός να µας εξασφάλι-
σε άφθονες βροχοπτώ-
σεις φέτος, ακόµα και
άφθονο χιόνι και να
εµπλούτισε επαρκώς
τον υδροφόρο ορίζο-
ντα του νησιού µας,
όµως για άλλη µια
φορά ανέδειξε το
υπαρκτό πρόβληµα,
ότι η Παροικιά και
άλλες περιοχές του
νησιού είναι ανοχύρω-
τες σε καιρικά
φαινόµενα που ξεφεύ-
γουν από το συνηθι-
σµένο.

Αν οι βροχοπτώσεις του
Φεβρουαρίου κρατούσαν
δυο τρεις µέρες ακόµη,
θα είχαµε να κάνουµε
µε καταστάσεις ανάλογες
µε αυτές του
Φεβρουαρίου του 2003.
Η Πολιτεία, µέσω της
Εγνατίας, και επί
ΠΑΣΟΚ και επί Ν.∆.
έδωσε χρήµατα για αντι-
πληµµυρικά έργα, όµως
τα χρήµατα αυτά µε τις
υποδείξεις των τοπικών
µας αρχόντων κατευθύν-
θηκαν αλλού. Θυµίζουµε
το αµφιλεγόµενο γεφύρι
της Νάουσας, τις ασφαλ-
τοστρώσεις δρόµων, τη
διαπλάτυνση στο γεφύρι
του Χειρόλακκα, που
αλλοίωσε το περιβάλλον
στην περιοχή, την κατα-
σκευή γεφυριών. Όµως
κανείς δε σκέφτηκε από
τους διοικούντες τον
τόπο µας, ότι χρειάζονται
αντιπληµµυρικά έργα
υποδοµής για να µπορέ-
σει το νησί να αντέξει
όλη την αλλοίωση και
κατ΄άλλους την κακοποί-
ηση που υφίσταται τα
τελευταία χρόνια.
Οι περιοχές που πληµ-
µύρισαν το Φεβρουάριο
του 2003 είναι γνωστές.
Γνωστές και οι υποσχέ-
σεις για να µην πληµµυ-
ρίσει πάλι η Αµπέλα, η
περιοχή της Πούντας
που εκβάλλει ο Συρίγος,
η περιοχή των Λιβαδιών
της Παροικιάς κ.ά. 
Με εξαίρεση ένα µικρό
αντιπληµµυρικό που
έγινε και δηµιούργησε
εκβολή στο Συρίγο στην
Πούντα ή κάποιες άλλες
µικροεπεµβάσεις, δεν
έγινε επί της ουσίας
κανένα έργο αντιπληµ-
µυρικής προστασίας.
Ο Κατσίκης, ο χείµαρρος
που καταλήγει στο
µπουνταράκι, κάτω από

την Πάνδροσο, σε περί-
πτωση δυνατής και
µεγάλης διάρκειας ή
απότοµης βροχόπτωσης
θα µπει στην Αµπέλα
και θα την πληµµυρίσει,
αφού το προστατευτικό
τοιχίο του ποταµού, που
έφτιαξαν οι  παππούδες
µας στην 10ετία του 30,
κάποιοι το έσπασαν και
δηµιούργησαν δρόµο
προς τα Κακάπετρα.
Το γεφυράκι του άλλου
χειµάρρου που βρίσκε-
ται κοντά στο παντοπω-
λείο της Χαρίκλειας,
παραµένει το ίδιο µε ένα
απελπιστικά στενό
πλάτος της κοίτης, επει-
δή οι υποσχέσεις που
δόθηκαν τότε δεν εκπλη-
ρώθηκαν ποτέ.
Αλλά και η περιοχή των
Λιβαδιών στην οποία
καταλήγουν µεγάλες
ποσότητες νερού παρέ-
µειναν χωρίς κανένα
αντιπληµµυρικό έργο.
Και ερχόµαστε στα ευκό-
λως αντιµετωπίσιµα   τα
οποία αφήνουν τις αρχές
του τόπου µας αδιάφο-
ρες, αν και βρίσκονται
σε επαφή µε αυτά επί
χρόνια στην κυριολεξία.
Γνωρίζουµε όλοι ότι οι
αγωγοί οµβρίων υδάτων
είναι ανύπαρκτοι στην
Παροικιά, µε εξαίρεση
κάποια χαντάκια που
έφτιαξαν οι πατεράδες
µας και τα οποία υφί-
στανται ακόµη.
Οι 4 χείµαρροι της
Παροικιάς που έχουν
γίνει δρόµοι για πεζούς
και τροχοφόρα, το χει-
µώνα, εάν  βέβαια έχου-
µε βροχοπτώσεις, γίνο-
νται αδιάβατοι από τους
πεζούς, αφού τα νερά
καλύπτουν το µεγαλύτε-
ρο µέρος της επιφάνειας
της κοίτης και για αρκε-
τές µέρες. Σ΄αυτούς του
χειµάρρους έπρεπε να
είχαν τοποθετηθεί αγω-
γοί οµβρίων µε τα χρή-
µατα που δόθηκαν 2
φορές από την Πολιτεία.
Οι υπηρεσίες του
Επαρχείου που στεγάζο-
νται σε κτίρια που είναι
σε επαφή µε χείµαρρο
γνωρίζουν πολύ καλά τι
συµβαίνει και έπρεπε η
Έπαρχος σε συνεννόηση
µε το ∆ήµαρχο να είχαν
προχωρήσει και να είχαν
αντιµετωπίσει αυτού του
είδους τα προβλήµατα.
Όµως η Εγνατία έφυγε
µε ότι έφτιαξε θετικό ή
αρνητικό, οι χρηµατοδο-
τήσεις για αντιπληµµυ-
ρικά έργα σταµάτησαν,
αντιπληµµυρικά έργα
στην Πάρο δεν έγιναν
και εµείς µε τη βεβαιό-
τητα ότι δεν µας χτυπή-
σει κάποιο απότοµο και-
ρικό φαινόµενο µπορού-
µε να κοιµόµαστε ήσυ-
χοι µέχρι τον επόµενο
χειµώνα.

Ο δρόµος - χείµαρρος που περνάει κάτω
από το γεφύρι της Μαντώς Μαυρογένους,
στο ύψος του ξενοδοχείου «Γαληνός». Και
εδώ απουσιάζει ο αγωγός αποχέτευσης.

Περιφερειακός
Παροικιάς. Για να εξυπη-
ρετηθεί το κατάστηµα
ο ιδιοκτήτης τοποθέτησε
πρόχειρη ξυλοκατασκευή.

Το γεφυράκι στο παντοπωλείο της
Χαρίκλειας. Το πλάτος της κοίτης είναι
απελπιστικά µικρό και ο κίνδυνος της
πληµµύρας στην περιοχή της Αµπέλας
παραµένει υπαρκτός.

Η κοίτη του Συρίγου ποταµού στην Πούντα.
Γίνεται αντιληπτό ότι σε περίπτωση έντονης

βροχόπτωσης θα πληµµυρίσει και πάλι η
περιοχή

Κεντρικός δρόµος - χείµαρρος πλησίον της
Ζωοδόχου Πηγής. Λίγο πιο πάνω είναι οι
υπηρεσίες του Επαρχείου. Οι πεζοί έχουν
πρόβληµα να κυκλοφορήσουν, αφού λείπει
ο αγωγός των οµβρίων.

Ο Κιτσίκης σε έντονη βροχόπτωση φουσκώ-
νει αρκετά και είναι δυνατόν να πληµµυρί-

σει την περιοχή της Αµπέλας, αφού κάποιοι
έσπασαν το τοιχίο για να κατασκευάσουν

το δρόµο προς τα Κακάπετρα.
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Το Μουσικοχορευτικό
Συγκρότηµα «Νάουσα
Πάρου» ξεδίπλωσε τις
δυνάµεις του σε µια
µεγάλη εκδήλωση που
έγινε  την Κυριακή 24
Φεβρουαρίου στην
Νάουσα.
-Συµµετείχαν 400 µέλη
του Συλλόγου από όλη
την Πάρο, από τις
Λεύκες, τον Κώστο, την
Παροικιά, τη Μάρπησσα,
τον Πρόδροµο, την
Αλυκή, το Άσπρο Χωριό
και την Νάουσα. 
Παρουσιάστηκαν 15
θέµατα µε βάση τον
παραδοσιακό χορό, την
µουσική, τα θεατρικά
και σατιρικά δρώµενα,
χορωδιακά στιγµιότυπα.
Η εκδήλωση διήρκεσε
αρκετές ώρες, καθηλώνοντας τους
πολλούς θεατές  που κατέκλυσαν το
κέντρο «Μινώα» Νάουσας. Τα νιάτα
της Πάρου παρουσίαζαν τα θέµατά
τους δουλεµένα για πολύ καιρό, µε
µεράκι και πολύ διάθεση για γέλιο.
Η εκδήλωση στην Νάουσα έδειξε ότι
στα πλαίσια του Μουσικοχορευτικού
Συγκροτήµατος, η παριανή νεολαία
γίνεται δηµιουργική και το απολαµ-
βάνει ιδιαίτερα.

Σοκολατάκια- Χόκι Πόκι: Η έναρξη
της εκδήλωσης. Οι µικροί πρωταγωνι-
στές ντυµένοι µασκαράδες αναπαρέ-
στησαν τα µικρά σοκολατάκια που
αλληλοπειράζονταν ασταµάτητα και
παίζοντας µουσικοθεατρικά παιχνίδια
ενθουσίασαν τους παρευρισκόµενους. 
Μικρό αφιέρωµα στην ∆όµνα Σαµίου
και Μαρίζα Κωχ, έγινε µέσα από
χορούς και τραγούδια που απέδωσαν
οι µικρότεροι χορευτές.
Το Τµήµα Ενηλίκων, εντυπωσίασε
αποδίδοντας χορευτικά την παράδοση
των Βουρλών της Ιωνικής Ερυθραίας.
Χοροί της Μικράς Ασίας,
∆ωδεκανήσων, Θάσου και Σαλαµίνας
εντυπωσίασαν µε τις πολύχρωµες

φορεσιές τους και την χάρη των
χορευτών.
Ζεϊµπέκια Σύρου: Αναπαράσταση
του παλιού αποκριάτικου δρωµένου
της Σύρου µε θέµα την απαγωγή της
νύφης - γυναίκας του αρχιζεϊµπέκη
και την καταδίωξη των…απαγωγέων.
Όλα αυτά υπό τους ήχους του χορού
των Ζεϊµπέκηδων της Μικράς Ασίας.
Χορευτικά τµήµατα Λευκών: Τα
δύο τµήµατα του Συλλόγου που λει-
τουργούν στις Λεύκες, υπό την καθο-
δήγηση της κ. Ζ. Κονταράτου-
Τζανακοπούλου, µέλους του ∆.Σ. του
Συλλόγου, παρουσίασαν χορούς της
Χίου και της Εύβοιας.
Χορωδία Νάουσας: Μια ακόµα εξαι-
ρετική παρουσία µε την διεύθυνση
της Φένιας Θεοφίλου µε θέµα την
«παλιά Αθήνα» µε καντάδες και άλλα
αγαπηµένα τραγούδια, για την αντί-
στοιχη… αµφίεση.
Σατιρικό ∆ρώµενο: «Πρόσωπα-
Σούργελα της χρονιάς». Μια ακόµα
ευρηµατική σατιρική µικρή παράστα-
ση που σκόρπισε άφθονο γέλιο.
Μπροστά στα µάτια των θεατών και
µέσα σε ακράτητα γέλια παρήλασαν

οι «φοβεροί» αστέρες της τηλεόρασης
προσπαθώντας να αποσπάσουν τον
τίτλο του… Σούργελου της χρονιάς.
Τελικά το βραβείο απέσπασε η…
Ρούλα Βροχοπούλου, που αποθεώθη-
κε.
Παιδική Χορωδία Νάουσας: Η
υπεύθυνη Κωνσταντίνα Ανδρεάκου
ετοίµασε όµορφα τραγούδια της απο-
κριάς που τα παιδιά απέδωσαν εξαι-
ρετικά. 
Μάθηµα Γερµανικών: ένα εναλλα-
κτικό…στιγµιότυπο  όπου οι ίµο και
οι τρέντυ µαθητές, έµαθαν γερµανι-
κά..
Ο κόσµος ήρθε µαζικά στην εκδήλω-
ση από όλες τις γωνιές της Πάρου,
στηρίζοντας τον Σύλλογο µε κάθε
τρόπο και στο τέλος όλοι συνεχάρη-
σαν τους διοργανωτές γιατί κατόρθω-
σαν να συντονίσουν κάτι πολύ µεγάλο
που έδωσε τόση χαρά σε τόσους πολ-
λούς.
Οι µουσικοί του Συλλόγου ενθουσία-
σαν το κοινό, που χόρεψε µε κέφι
µετά την ολοκλήρωση του προγράµ-
µατος. Ήταν οι Μ. ∆ελέντας , Γ.
Κονταράτος και Μ. Μενέγου βιολί, Π.

Βάρσαµος και Π.
Μενέγος λαούτο, Π.
Τσουνάκης τουµπελέκι,
Ε. Τριπολιτσιώτου, τρα-
γούδι  ενώ την Χορωδία
Νάουσας συνόδεψαν
µουσικά οι Φ. Θεοφίλου,
κιθάρα και Π. Σκιαδάς,
ακορντεόν.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες
στους: Χρυσάνθη
Μελανίτου, Ζ.
Τζανακοπούλου, Μπ.
Σφικτέλλη, Σ.
Αγγελοπούλου, Σ.
Παλαιολόγου, Κ.
Περσοπούλου, Ζ.
Ρούσσο, Β. Περσόπουλο,
Κ. Ρούσσο, Κ.
Θεοδωράκη, Μ.
Ανδροµανάκου, Μ.
Αναγνωστοπούλου, Ι.
Ζέγκου, Αθ. Μπαφίτη,

Αντ. Σκιαδά.
Ο Σύλλογος ευχαριστεί όλους τους
επαγγελµατίες του νησιού , όπως και
τα µέλη του που βοήθησαν σηµαντικά
στην επιτυχία της; Λαχειοφόρου
αγοράς.

Ευχαριστήριο
Ιδιαίτερη µνεία πρέπει να γίνει σ’
εκείνους τους φίλους του Συλλόγου
που πρόσφεραν µηχανήµατα και έπι-
πλα που θα βοηθούν στο εξής τον
Σύλλογο στο έργο του και θα τα χαί-
ρονται όλα τα µέλη του, νέοι και νέες
της Πάρου:
Ροδίτης Κώστας-Ροδίτου Αγγελική
[Computer House] ένα UPS, Σκιαδάς
Πέτρος-Παπαδοπούλου Κατερίνα
[Intergreco travel], Kοντογιώργης
Μπετόν Εξπρες, Μιχ. Φοίφας -
Αρχιτέκτων,  Γιάννης Ρούσσος
(Audiophile), Nεκτάριος Ρούσσος-
Μάνια Σιµιτζή, ένα βιντεοπροβολέα
και οθόνη, Αφοί Πυργή, µια ντουλά-
πα, Επιπλοποιϊα Χανιώτη, ένα περι-
στρεφόµενο τραπέζι, Κουταλίδης, κρυ-
στάλλινο τροχήλατο έπιπλο, Σκιαδάς,
ένα επιτραπέζιο τηλέφωνο.

Για το πρόβληµα της έλλει-
ψης τεχνικού προσωπικού
στο συνεργείο ∆ΕΗ της
Πάρου έχουµε γράψει
πολλές φορές και έχουµε
δώσει αγώνα για να πείσουµε
κάθε υπεύθυνο για την ανα-
γκαιότητα της επίλυσης του.

Για να µπορεί η ∆ΕΗ να
προσφέρει αξιόπιστες υπηρε-
σίες στους Παριανούς και
Αντιπαριώτες και οι εργαζό-
µενοι να δουλεύουν κάτω
από πιο ασφαλείς συνθήκες. 
Τελικά µπορέσαµε να πεί-

σουµε  σε σηµαντικό βαθµό
και προκηρύχθηκαν τρεις
θέσεις εναεριτών για το
συνεργείο της Πάρου, όπου
και υπέβαλαν αίτηση περί-
που δέκα µόνιµοι κάτοικοι
της Πάρου,  που διέθεταν  τα
ανάλογα προσόντα  που
απαιτούσε η προκήρυξη. Ένα
σηµαντικό κριτήριο για την
πρόσληψη  που θέτει η προ-
κήρυξη  είναι η εντοπιότητα,

(Η εντοπιότητα αποτελεί κριτή-
ριο πρόσληψης για θέσεις των
νησιωτικών  περιοχών και των
διευθύνσεων παραγωγής και
ορυχείων...) όπως αναφέρεται.
Κάτι που πρέπει να τηρηθεί
χωρίς καµιά απόκλιση. Οι
νέοι υπάλληλοι  πρέπει να
είναι  µόνιµοι κάτοικοι της
Πάρου για να µείνουν στον
τόπο τους,  αλλιώς σύντοµα
θα ζητήσουν µετάθεση για να

πάνε στα σπίτια τους, κάτι
που κανείς δεν θα µπορέσει
να τους το αρνηθεί, και αυτό
θα είναι καταστροφή.  Αυτά
τα λέω χωρίς καµιά διάθεση
τοπικισµού.   Αν δεν τηρηθεί
το  πιο πάνω κριτήριο πολύ
σύντοµα το πρακτορείο
Πάρου, θα µείνει πάλι χωρίς
τεχνικό προσωπικό και θα
βρεθεί σε αδυναµία για άλλη
µια φορά να καλύψει τις

ολοένα αυξανόµενες ανάγκες
σε ρεύµα Πάρου και
Αντιπάρου. Και ας θυµηθού-
µε, ότι η τελευταία προκήρυ-
ξη  της ∆ΕΗ για πρόσληψη
τεχνικού προσωπικού για το
συνεργείο  Πάρου ήταν πριν
από 24 χρόνια. 
Αυτά τα γράφω γιατί ακούγο-
νται πολλά και θέλω να προ-
λάβουµε  δυσάρεστες
εκπλήξεις.

Καστρουνής  Σωτήρης  
Γραµµατέας της Τ∆Ε Πάρου 

της ΕΤΕ ∆ΕΗ  

Γιατί πολλά ακούγονται...

Ο Σύλλογος «Φίλοι της Ι. Μονής Αγίων
Αναργύρων Παροικιάς», ευχαριστεί τον
κ. και την κ. Παναγιώτη Πατέλλη, για
την προσφορά  στο Σύλλογο ποσού
200 ευρώ, στη µνήµη του εξαδέλφου
τους Γιάννη Μ. Μαλατέστα.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο

Από τα βάθη της καρδιάς µου αισθάνοµαι την
ανάγκη να ευχαριστήσω δηµόσια το Σύλλογο
Αιµοδοτών Πάρου - Αντιπάρου και ιδιαίτερα
την Πρόεδρο του Συλλόγου κ.Νυπλιώτου
Μαρία για την άµεση ανταπόκριση τους στην
πρόσφατη περιπέτεια της υγείας µου.

Πατέλης Χαρ. Αντώνιος

Αισθάνοµαι την υποχρέωση να ευχαριστήσω το χειρούργο ιατρό του
Κέντρου Υγείας κ. Μαλιωτάκη Ανδρέα και τη µαία κ. Ραγκούση
Αργυρώ οι οποίοι αντιµετώπισαν το έκτακτο περιστατικό που συνέβη
στην εγκυµονούσα σύζυγό µου διασώζοντάς την. Ο κ. Μαλιωτάκης µε
δική του πρωτοβουλία συνόδευσε τη σύζυγό µου η οποία µεταφέρθηκε
στην Αθήνα µε το αεροπλάνο του Βελέντζειου Ιδρύµατος.

Αρκουλής Παναγιώτης, κάτοικος Μαραθίου Πάρου

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

Αγγελίες
Ενοικιάζεται στις Λέυκες τριάρι 95 τ.µ. στην
πλατεία απέναντι από το Ηρώο µε θέρµανση και
τζάκι. Τηλ.: 2284024730.
Ενοικιάζεται κατάστηµα στην Νάουσα στην
αγορά µε τα ρούχα 25 τ.µ. Τηλ.: 6973517783.
Ενοικιάσεις αυτοκινήτων µε τον µήνα. Τιµές
χαµηλές. Παροικία Πάρος. Πληροφορίες:
Τηλ.: 2284023738, 6932905529. ∆ηµήτρης.
Πωλείται στις Σωτήρες αγροτεµάχιο 4
στρεµµάτων, άρτιο και οικοδοµήσιµο. Ευκαιρία!
Τηλ.: 22840-22285, 6932953666.
Πωλείται τζιπ Τσερόκι µοντέλο 9/2005,
6τάχυτο, δερµάτινο σαλόνι, aircondition,
καινούργια λάστιχα, βιβλίο σέρβις. Πληροφορίες
στο τηλ.: 6944226812.
Ζητείται βοηθός λογιστή µε 5ετή τουλάχιστον
εµπειρία σε λογιστικό γραφείο για εργασία στην
Πάρο. Τηλ. 6972020905.
Το ξενοδοχείο LEFKES VILLAGE ζητά για την
καλοκαιρινή σαιζόν: 1. Σερβιτόρα - µπαργούµαν,
2. Βοηθοί κουζίνας - λάτζας.
Τηλ.: 6932753415, Fax βιογραφικών: 210-
6755019.

Ιταλία:  Το  «κέϊκ»  τηςς
κεντροαριστεράςς  «κάηκε»
Ελλάδα:  Το  «κέϊκ»
τηςς  κεντροαριστεράςς
τώρα  «ψήνεται»

Του Σωτήρη Χουλιάρα

Η κυβέρνηση Πρόντι έπεσε εν µέσω γενικευµέ-
νης λαϊκής δυσαρέσκειας. Γιατί η κυβέρνηση
Πρόντι, µπορεί να ανατράπηκε στη Γερουσία
από τους κεντροδεξιούς συνεταίρους της, αλλά
έτσι και αλλιώς είχε χάσει πολύ νωρίτερα τη
λαϊκή υποστήριξη. Και αυτό µέσα σε 20 µήνες
διακυβέρνησης.
Για ορισµένους εδώ στην Ελλάδα, η κυβέρνηση
Πρόντι αποτέλεσε πρότυπο σε έκφραση ανανεω-
τικής πολιτικής, γιατί έφερνε την αριστερά στο
κέντρο των πολιτικών εξελίξεων, µακριά από το
δογµατισµό και την αποµόνωση. Θα αντιµετώπι-
ζε (έλεγαν) τα λαϊκά προβλήµατα της γείτονος
χώρας, εδώ και τώρα. Και ιδού τα αποτελέσµα-
τα. Η τάχα «εναλλακτική» κυβέρνηση που έδιωξε
την «κακιά δεξιά» του Μπερλουσκόνι, το µόνο
που κατάφερε ήταν να ανεβάσει κι άλλο τα όρια
συνταξιοδότησης των εργαζοµένων στα 70 χρό-
νια!!! Όσο κι αν ψάξει κανείς, δεν θα βρει
κάποιο µέτρο που να πήρε η ως άνω κυβέρνηση
για την οικονοµική ανακούφιση των εργαζοµέ-
νων της γείτονος χώρας.
Τα κεντροαριστερά σχέδια - σενάρια της αστικής
τάξης είναι εξίσου επικίνδυνα µε τα κεντροδεξιά
σχέδια - σενάρια για τους εργαζόµενους και τα
φτωχά λαϊκά στρώµατα. Η διαφορά τους βρίσκε-
ται στο γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχουν
πιο ευδιάκριτο αντιλαϊκό χαρακτήρα και περιε-
χόµενο, είναι πιο «αυθεντικά». Τα κεντροαριστε-
ρά σενάρια είναι πιο ύπουλα, γιατί παρουσιάζο-
νται µε δήθεν ριζοσπαστικό πρόσωπο, µε φρασε-
ολογία που δε διστάζει να χρησιµοποιεί και
κοµµουνιστική ορολογία αν χρειαστεί.
Εδώ εντάσσεται και η ουσία που κρύβει το σύν-
θηµα του ΣΥΝ/ΣΥΝ.ΡΙΖ.Α. «έρχεται η ώρα της
Αριστεράς». Πρόκειται για την επιδίωξή του να
συµπράξει µε αυξηµένη προίκα στην ελληνική
έκδοση µιας κυβέρνησης Πρόντι. Από δω και το
κάλεσµα του ΣΥΝ/ΣΥ.ΡΙΖ.Α. προς το
ΠΑ.ΣΟ.Κ., για κοινή δράση στο Ασφαλιστικό
και σε άλλα θέµατα. Τη στιγµή που το
ΠΑ.ΣΟ.Κ. υπερασπίζεται το δικό του νόµο, το
νόµο «Ρέππα», ο οποίος αποτελεί συνέχεια του
νόµου «Σιούφα»…
Μόνη του επιδίωξη η αλλαγή των εκλογικών
συσχετισµών, µε τη µετατόπιση, από το
ΠΑ.ΣΟ.Κ. στον όµορο του ΣΥΝ/ΣΥ.ΡΙΖ.Α.,
ανθρώπων σοσιαλδηµοκρατικών πεποιθήσεων,
που αναζητούν κάποιες «λύσεις» επιφανειακές.
Αυτή την µετατόπιση (την εντός και επί τα αυτά)
την ονοµάζουν ανατροπή του πολιτικού σκηνι-
κού! και καλλιεργούν αυταπάτες στο λαό ότι µε
την ενίσχυση του ΣΥΝ./ΣΥ.ΡΙΖ.Α. θα υποχρεω-
θεί και το ΠΑ.ΣΟ.Κ. να γίνει φιλολαϊκό.
Απέναντι στο δικοµµατισµό και στα διάφορα
διπολικά σενάρια που ορισµένοι σχεδιάζουν για
να εγκλωβίσουν και πάλι τους εργαζόµενους και
τη νεολαία και να αναχαιτίσουν τις θετικές διερ-
γασίες της κοινωνίας, µια είναι η απάντηση: Η
ισχυροποίηση του ΚΚΕ και η προώθηση των
συµµαχιών και των συσπειρώσεων που θα πατά-
νε στο κοινωνικό επίπεδο, που θα δυσκολεύουν
την υλοποίηση των πιο σκληρών κυβερνητικών
µέτρων που έρχονται, που θα αλλάζουν θετικά
τη γενικότερη πολιτική ατµόσφαιρα που θα
µαχητικοποιούν περισσότερο τη λαϊκή αντεπίθε-
ση. Είναι τα ρυάκια, οι χείµαρροι που ενώνο-
νται για τη συγκρότηση µιας ριζικά διαφορετι-
κής εξουσίας. Μιας εξουσίας που θα έχει στο
επίκεντρό της την ικανοποίηση των σύγχρονων
αναγκών µας, στην αντιπέρα όχθη από τα συµ-
φέροντα του κεφαλαίου. Μιας Λαϊκής Εξουσίας.

ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗ
ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ.

∆ιαβάζοντας στις εφηµερίδες
την είδηση για την ολοκλήρωση
των εργασιών κατασκευής του
νοσοκοµείου Νάξου καθώς και
την ολοκλήρωση των διαδικασιών
για τη δηµοπράτηση του νοσοκο-
µείου της Σαντορίνης δεν ξέρω
πόσοι παριανοί θα εξακολουθή-
σουν να αισθάνονται υπερήφανοι
που απεµπολήσαµε ανάλογη
κατάκτηση και κυρίως πόσοι θα
νοιώθουν πιο ασφαλείς
µε το µέγα επίτευγµα του
υγειονοµικού αεροπλά-
νου.
Έχω καταθέσει τις από-
ψεις µου αµέτρητες
φορές για το κατά πόσο
ένα µέσο µεταφοράς
ασθενών, έστω και επεί-
γουσας, συνιστά ΛΥΣΗ
στο τεράστιο πρόβληµα
που αντιµετωπίζει το νησί
στα θέµατα υγείας και γι’
αυτή µου τη στάση έχω
κατηγορηθεί για µικρό-
νοια και µικροψυχία και
ισοπεδωτική διάθεση
απέναντι στους εγκεφά-
λους που συνέλαβαν και
εκτέλεσαν το εγχείρηµα.
Αντί ψύχραιµης και ειλι-
κρινούς προσέγγισης του προ-
βλήµατος δυστυχώς και σ’ αυτό
το τοµέα επελέγη η τακτική του
φθηνού και εύκολου εντυπωσια-
σµού (δια της εκδόσεως δελτίων
τύπου µεταφοράς ασθενών και
τραυµατιών), τακτική που παρα-
θέτει τους αριθµούς µε τρόπο
τυφλό και αποσπασµατικό, χωρίς
να επεξηγεί και ν’ αναλύει το ποι-
οτικά στοιχεία χωρίς τέλος να
αναλύει ΣΥΝΟΛΙΚΑ τα µεγέθη
και τα δεδοµένα.
Απέκτησα το θλιβερό «προνόµιο»
να συγκαταλέγοµαι στην κατηγο-
ρία εκείνων που κοντινά τους
πρόσωπα (συγγενείς, φίλοι) έπε-
σαν θύµατα της ουσιαστικής
γύµνιας του συστήµατος υγείας
στο τόπο µας και που δυστυχώς
κανένα αεροπλανάκι, ελικόπτερο
ή πύραυλος δεν στάθηκε ικανό

να συµβάλλει στην αποτροπή του
µοιραίου.
Πρόσφατα και παρά τις αγωνιώ-
δεις προσπάθειες των ιατρών και 
του νοσηλευτικού προσωπικού
του Κέντρου υγείας και την
άµεση ανταπόκριση του ΕΚΑΒ

(µε αποστολή σούπερ - πούµα σε
συνθήκες σκληρού απαγορευτι-
κού), δυστυχώς ένας συµπολίτης
µας (κοντινό µου πρόσωπο) 
µπήκε σε τεράστια δοκιµασία και
την ώρα που γράφονται αυτές οι
γραµµές αντιµετωπίζει πρόβληµα
επιβίωσης στην εντατική µεγάλου
νοσοκοµείου του κέντρου, εξαι-
τίας της έλλειψης -σύµφωνα του-
λάχιστον µε τους ισχυρισµούς
των εκεί θεραπόντων ιατρών-
στοιχειωδών µέσων που θα απέ-
τρεπαν τη δυσµενή αυτή εξέλιξη.
Πριν δυόµιση χρόνια ένας θείος
µου εξέπνευσε ουσιαστικά αβοή-
θητος µέσα στο Κέντρο Υγείας
µπροστά στα αµήχανα βλέµµατα
των µη δυνάµενων να κάνουν
κάτι περισσότερο ιατρών.
Τα παραδείγµατα που µπορώ
να επικαλεστώ είναι αναρίθµητα

ωστόσο ακόµα και αυτή η ίδια η
καθηµερινότητα του Κέντρου
Υγείας µόνο τιµή δεν περιποιεί
στην Ελληνική πολιτεία η οποία
δεν εξασφαλίζει απρόσκοπτα τη
δυνατότητα στον πολίτη ενός
νησιού µε πληθυσµό σχεδόν
20.000 ανθρώπων να πραγµατο-
ποιήσει έγκαιρα µια στοιχειώδη
εξέταση ή και καθόλου ορισµένες
εξετάσεις απολύτως απαραίτητες,

που µε τρόπο επαρκή καλύπτει
παρακείµενο ιδιωτικό ιατρικό
κέντρο.

Την ίδια ώρα εµείς έχουµε
εστιάσει τον προβληµατισµό µας
στο πως θα ∆ΙΩΞΟΥΜΕ το πρό-
βληµα (δηλ. τον άρρωστο) από το
νησί και όχι πως θα διασφαλί-
σουµε Ε∆Ω όσο γίνεται καλύτερες
και περισσότερες υπηρεσίες
υγείας.

Την ίδια ώρα που τα γειτονικά
µας νησιά κάνουν άλµατα προς
τα µπρος εµείς πορευόµαστε όπι-
σθεν ολοταχώς αναλισκόµενοι σε
αλληλοκατηγορίες και χαρακτη-
ρισµούς που δεν βοηθούν σε
τίποτα πέρα από την εφήµερη
και άχρηστη δηµιουργία πολιτι-
κών εντυπώσεων.

¢ëëïé Üëìáôá ðñïò ôá ìðñïò
êáé åìåßò üðéóèåí ïëïôá÷þò

Του Σπύρου Καλακώνα
∆ηµοτικού Συµβούλου

Σε χαιρετάνε σήµερα
οι συγγενείς και φίλοι,
η σύζυγος και τα παιδιά
µε πικραµένα χείλη
Ήσουν πατέρας
στοργικός
µα κι αυστηρός
συγχρόνως,
γι’ αυτό και βγήκαν τα παιδιά
καλά το έδειξε ο χρόνος
Ήσουν γλεντζές και χόρεψες
σε γάµους πανηγύρια,
καµιά φορά τα έσπαγες
στο χέρι τα ποτήρια
Μεγάλωσες πολύ σωστά

τα έξι τα παιδιά σου,
καµάρωσες τα 15
εγγόνια σου
τα δυό δισέγγονά
σου
Πέµπτη τα
ξηµερώµατα
έσβησε η ζωή σου,

και στα ουράνια πετά
γαµπρέ µου η ψυχή σου
Αγάλλου και ευφραίνου
στα ουράνια ψηλά,
για σένα θα προσεύχονται
σύζυγος, εγγόνια και παιδιά

Γιάννης Μοστράτος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝ. ΑΡΚΟΥΛΗΣ
Έφυγε από τη ζωή 14/2/2008

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

Άποψη από
το εσωτερικό
του
υγειονοµικού
αεροσκάφους

Όταν άλλα νησιά φτιάχνουν
νοσοκοµεία, εµείς για
πολλά - πολλά χρόνια
θα παραµένουµε
µε το Κέντρο Υγείας
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«Καιγόνταν» για τους βαθµούς της
νίκης ο Α.Ο. Πάρου στο ντέρµπι
µε τον Αστέρα Μαρµάρων. Οι
φιλοξενούµενοι ήθελαν να παρα-
µείνουν κοντά στην κορυ-
φή και κατάφεραν να
πάρουν τη νίκη µε 3-1 αν
και βρέθηκαν να χάνουν
από το 21’ µε γκολ που
σηµείωσε ο Κληρονόµος
για τους γηπεδούχους.
Το παιχνίδι διεξήχθη την
Κυριακή το µεσηµέρι στα
Μάρµαρα Πάρου και το
παρακολούθησαν αρκετοί
φίλαθλοι. Σε αυτό βοήθη-
σαν οι καλές καιρικές
συνθήκες που επικρατού-
σαν αλλά και η βαθµολο-
γική σηµασία της αναµέ-
τρησης.

Στο δεύτερο ηµίχρονο ο
Α.Ο. Πάρου «ξύπνησε» και
µε σκόρερ τους Βούσουλα
(2) και Αρκουλή επικρά-
τησε δίκαια µε 3-1.
Στο 53’ ο Βούσουλας µε
κοντινό πλασέ ισοφάρισε
σε 1-1 και στο 70’ πάλι
µε πλασέ έδωσε το προ-
βάδισµα στην οµάδα του.
Είχαν προηγηθεί στο 54’
σουτ του Γεµελιάρη που
έστειλε τη µπάλα στο δεξί
δοκάρι του Παπαδάκη
και εντυπωσιακή επέµβα-
ση του Παπαδάκη στο 63’
σε σουτ του Αρκουλή.
Το τελικό 1-3 διαµόρφωσε
στο 88’ ο Αρκουλής που

πέρασε όλη την άµυνα των γηπε-
δούχων και τον τερµατοφύλακα
για να στείλει τη µπάλα στο βάθος
της εστίας του Αστέρα.

Εννέα κίτρινες έδειξε (πέντε στους
γηπεδούχους και τέσσερις στους
φιλοξενούµενους) ο διαιτητής
∆εληγιάννης που κράτησε το παι-

χνίδι. Με σωστές υποδεί-
ξεις και οι επόπτες
∆εσύπρης, Μενδρινός.
Στο 75’ ο διαιτητής
∆εληγιάννης απέβαλε από
τον αγωνιστικό χώρο τον
προπονητή του Α.Ο.
Πάρου Γιάννη Αποστόλου
γιατί παρά τις συστάσεις
του συνέχιζε να διαµαρτύ-
ρεται σε αποφάσεις του.
Σε µια από αυτές οι φιλο-
ξενούµενοι ζήτησαν
πέναλτι σε ανατροπή του
Αρκουλή όταν το σκορ
ήταν 1-2 αλλά ο διαιτητής
έδειξε να συνεχιστεί το
παιχνίδι.

Αστέρας Μαρµάρων:
Παπαδάκης, Κληρονόµος,
Σάµιος Κ. (46’
Χριστόφορος ∆.),
Χριστόφορος Χ.,
Βιτζηλαίος, Λουκής,
Ρούπας, Ραγκούσης,
Αλιπράντης, Σάµιος Κ.,
Σάµιος Χ. (80’
Τριαντάφυλλος).

Α.Ο. Πάρου: Βιτζηλαίος,
Τζούτζα, Βούσουλας,
Πετρόπουλος, ∆εφερέρας,
Μουλάς, Αρκουλής,
Λάπη, Βαµβακάρης,
Γεµελιάρης (73’
Ευαγγέλου), Μοστράτος.

Ο ΑΜΕΣ Νηρέας Νάουσας έπειτα από
ένα δραµατικό παιχνίδι που διεξήχθη
στο γήπεδο της Παροικιάς την
Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου επικράτησε
µε 2-1 του Πανναξιακού και πήρε
πανάξια το εισιτήριο για τον µεγάλο
τελικό του Κυπέλλου Κυκλάδων. Εκεί
θα αντιµετωπίσει µια ακόµα οµάδα
του Περιφερειακού Πρωταθλήµατος
τον Α.Ο. Μυκόνου που είχε επικρατή-
σει στην Τήνο της Στενής µε 3-1.

Ο Νηρέας κατάφερε να προηγηθεί στο
27 µε έξοχη κοντινή κεφαλιά του
Μποφάκου που «ξέχασαν» οι αµυντι-
κοί του Πανναξιακού. Η οµάδα του
Πανναξιακού είχε δοκάρι µε τον
Ευρυπιώτη στο 43’ για να ισοφαρίσει
µε απ’ ευθείας εκτέλεση κόρνερ ο
Πιερέτης στο 66’.
Και ενώ όλα έδειχναν ότι οι δυο
οµάδες θα λύσουν τις διαφορές τους
στην παράταση ή και στα πέναλτι

ήρθε ο ∆ουλγεράκης στις καθυστερή-
σεις µε κεφαλιά να σηµειώσει το δεύ-
τερο γκολ για τον Νηρέα και να στεί-
λει την οµάδα του στον µεγάλο τελικό.
Η έδρα αλλά και η ηµεροµηνία του
τελικού δεν έχουν ακόµα οριστεί. Όλα
δείχνουν ότι αυτός θα γίνει στη Σύρο
σε ηµεροµηνία που θα αποφασίσει η
ΕΠΣ Κυκλάδων.
ΑΜΕΣ ΝΗΡΕΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ:
Τσουνάκης, Τώδρης Κ. (78’

Παπαδόπουλος), ∆εληµπαλταδάκης,
Καρανίκης, Μπαρµπαρήγος,
Μποφάκος, Κρητικός. Τώδρης Ν. (60’
Λουκής), Γέαλης, Κραβαρίτης,
∆ουλγεράκης (92’ Βάρσαµος).
ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ: Παλάζης, Τζούτης
(30’ Μπάλλας), Πιερέτης, Στάθης,
Κατσάνης Γ., Μπονιάκος,
Βαθρακοκοίλης, Βασαλάκης,
Ευρυπιώτης (59’ Κατσάνης Ν.),
Παππάς, Αγγελής,

Στον  τελιικό  του  Κυπέλλου  Κυκλάδων  ο  Νηρέας  2-11  τον  Πανναξιιακό!
Χρυσός σκόρερ ο ∆ουλγεράκης στις καθυστερήσεις

Αναλυτικά τα αποτελέσµατα της 15ης αγωνι-
στικής έχουν ως εξής:
Αστέρας Μαρµάρων – Α.Ο. Πάρου ................1-3
Πανθηραϊκός - ΚΕΜΑΣ Ίου..........................3-1
Καρτεράδος – Αστέρας Τραγαίας ..................2-3
Μαρπησσαϊκός – Λάβα ................................0-1
Φιλώτι – Α.Ο. Πύργου ..........................2-0 α.α.
ΑΜΕΣ Νηρέας – Αναγέν. Νάξου....................6-1

Βαθµολογία (15 αγώνες)
ΟΜΑ∆ΕΣ ................................ΓΚΟΛ ......ΒΑΘΜ.
1) ΝΗΡΕΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ............38-11 ............35
2) Α.Ο. ΠΑΡΟΥ ......................36-14 ............30
3) ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ............29-18 ............30
4) ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ ..................26-14 ............30
5) ΦΙΛΩΤΙ ..............................33-19 ............28
6) ΚΑΡΤΕΡΑ∆ΟΣ ....................38-22 ............27
7) ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ........26-17 ............23
8) Κ.Ε.Μ.Α.Σ. ΙΟΥ ..................15-32 ............16
9) ΛΑΒΑ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ ............23-37 ............13
10) ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ......33-47 ............12

11) ΠΥΡΓΟΣ ΘΗΡΑΣ ............15-26 ............10
12) ΜΑΡΠΗΣΣΑΙΚΟΣ ..............6-62 ..............-3   
Οι οµάδες Καρτεράδος, ΚΕΜΑΣ Ίου, Αστέρας
Μαρµάρων και Πύργος έχουν από ένα παιχνίδι
λιγότερο
Τα εξ αναβολής
Η επιτροπή ορισµών αγώνων της ΕΠΣ Κυκλάδων
αποφάσισε το Σαββατοκύριακο 8 και 9 Μαρτίου
να πραγµατοποιηθούν οι εξ αναβολής αγώνες, ΑΟ
Πύργου - ΑΟ Καρτεράδος και ΚΕΜΑΣ Ίου -
Αστέρας Μαρµάρων προηγούµενης αγωνιστικής
έτσι ώστε η οµάδες του πρωταθλήµατος να έχουν
όλες τους ίδιους αγώνες. Έτσι η πλήρης αγωνιστι-
κή δραστηριότητα αναµένεται να επανέλθει σε
κανονικούς ρυθµούς το Σαββατοκύριακο 15-16
Μαρτίου µε την 16η αγωνιστική και µε το εξής
πρόγραµµα: Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ - ΑΣΤ. ΜΑΡ-
ΜΑΡΩΝ, Α.Ο. ΠΑΡΟΥ - Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑ∆ΟΣ,
ΚΕΜΑΣ ΙΟΥ - ΑΜΕΣ ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ, ΑΣΤ. ΤΡΑ-
ΓΑΙΑΣ - ΑΜΣ ΦΙΛΩΤΙ, Α.Ο. ΛΑΒΑ - ΑΝΑΓΕΝ.
ΝΑΞΟΥ, Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ - ΑΜΕΣ ΝΗΡΕΑΣ.

Απποτελέσματα,  ββαθμολογία,  εππόμενη  αγωνιστική

ΜΜεε  ττέέσσσσεερραα  γγκκοολλ  ττοουυ  ∆∆οουυλλγγεερράάκκηη,,
66-11  ττηηνν  ΑΑννααγγέέννννηησσηη  ΝΝάάξξοουυ
Νηρέας πολλών
αστέρων!
Τέσσερα 24ωρα µετά την εντυπωσιακή του νίκη
επί του Παναξιακού µε 2-1 και ταυτόχρονα πρό-
κρισή του στον τελικό του Κυπέλλου Κυκλάδων,
ο ΑΜΕΣ Νηρέας Νάουσας δεν δυσκολεύτηκε να
κάµψει µε το εντυπωσιακό 6-1 την αντίσταση της
Αναγέννησης Νάξου και να διατηρηθεί στην
κορυφή της βαθµολογίας του δευτέρου οµίλου
στο πρωτάθληµα Κυκλάδων.
Η οµάδα της Νάουσας Πάρου είχε για µια
ακόµα φορά µεγάλο πρωταγωνιστή το Λευτέρη
∆ουλγεράκη που σηµείωσε τα τέσσερα από τα έξι
γκολ της οµάδας του.
Το σκόρ, στο κυριακάτικο µατς που έγινε στο
γήπεδο της Παροικιάς, άνοιξε στο 25΄ έπειτα από
εκτέλεση κόρνερ του Λουκή και πλασέ του
∆ουλγεράκη µέσα από τη µικρή περιοχή. Στο
40΄ έγινε το 2-0 µε το Βάρσαµο.
Στα πρώτα 15 λεπτά του δευτέρου ηµιχρόνου ο
∆ουλγεράκης σηµείωσε τρία ακόµη γκολ (46’,
49’, 60’) και ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 5-0.
Το έκτο γκολ για το Νηρέα σηµείωσε ο Νίνο στο
68’.
Το γκολ της τιµής για την οµάδα της
Αναγέννησης Νάξου σηµείωσε στο 90’ µε εύστοχη
εκτέλεση πέναλτι ο Ζούλης. Να σηµειώσουµε ότι
αρχικά ο πορτιέρο του Νηρέα απέκρουσε το
πέναλτι αλλά ο Ζούλης µε δεύτερη προσπάθεια
έγραψε το τελικό 6-1.
Και οι τρεις αλλαγές του Νηρέα ήταν αναγκαστι-
κές λόγω τραυµατισµού. Επίσης η Αναγέννηση
Νάξου κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο µε 13
παίκτες τους οποίους ο προπονητής της οµάδας
κ. Πολέµης τους χρησιµοποίησε όλους.
Καλή η διαιτησία του Μενδρινού και των επο-
πτών ∆εληγιάννη και ∆εσύπρη.
ΑΜΕΣ Νηρέας Νάουσας: Σκιαδάς Β.,
∆εληµπαλταδάκης Μ., Καρανίκης Π., (28’
Μπαρµπαρίγος Πρ.), Παπαδόπουλος Β.,
Κρητικός Ν., Βάρσαµος Π.(50’ Ρούσσος Γ.),
Λουκής Αρ.(35’ Τόδρης Ν), Κραβαρίτης Κ., Νίνο
Κρ., ∆ουλγεράκης Λ., Μποφάκος Θ.
Αναγέννηση Νάξου: Λαγογιάννης, Ξυδέας,
Χατζής, Καρούσης, Γρατσίας Ι., Σάντα,
Καρπούζης (55’ ρεφενές), Ζήντρος, Μπελέγκος,
Μελισσουργός (70’ Φυρογένης), Ζούλης.

Ο  Α.Ο.  Πάρου  καλύτερος  3-11  τον  Αστέρα

ÐÝñáóå áðü ôá ÌÜñìáñá

Αλλαγή προπονητή
Αλλαγή είχαµε στον πάγκο του Α.Ο. Πάρου.
Παρελθόν από την οµάδα αποτελεί ο Ανδρέας
Σπυρόπουλος. Τη θέση του πήραν ο Γιώργος
Παρούσης και ο Γιάννης Αποστόλου που ανα-
λαµβάνουν όλα τα τµήµατα της οµάδας. Η
αλλαγή στην τεχνική ηγεσία του Α.Ο. Πάρου
έγινε πριν από το παιχνίδι µε τον Αστέρα
Τραγαίας στη Νάξο όπου η Παριανή οµάδα
ηττήθηκε µε 2-0.

Ένα από τα έξι γκολ του Νηρέα στοΈνα από τα έξι γκολ του Νηρέα στο
παιχνίδι µε την Αναγέννηση Νάξουπαιχνίδι µε την Αναγέννηση Νάξου

Πολλές ήταν οι µονοµαχίες στο παιχνίδι
στα Μάρµαρα...
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Παράγονται στο σύγχρονο τυροκοµείο της Ένωσης Α.Σ. Πάρου και είναι γνήσια Παριανά προϊόντα

Τη δεύτερη θέση στον αγώνα ATHENS
EUROLYMP WEEK 2008 - Πανελλήνιο
Πρωτάθληµα Laser RDL, κατέκτησε η
αθλήτρια του Ναυτικού Οµίλου Πάρου
Θεοχάρη Σταυρούλα.
Οι αγώνες έγιναν από 17 έως 22
Φεβρουαρίου στο Φαληρικό όρµο µε
διοργανωτή την Ελληνική Ιστιοπλοϊκή
Οµοσπονδία. Συµµετείχαν όλοι οι κορυ-
φαίοι Έλληνες  Ιστιοπλόοι των
Ολυµπιακών κατηγοριών.
Το φετινό Eurolymp ήταν το πιο ιδιαίτε-
ρο των τελευταίων ετών µε την χιονο-
θύελλα της Κυριακής 17/2, την αναβο-
λή των ιστιοδροµιών της ∆ευτέρας 18/2
λόγω παγετού και την Τρίτη 19/2 λόγω
άπνοιας.
Την Τετάρτη 20/2 και την Πέµπτη 21/2 πραγµατο-
ποιήθηκαν πέντε ιστιοδροµίες και οι 10 πρώτοι αθλη-
τές από την κατάταξη, πήραν µέρος την Παρασκευή
22/2 στο Medal Race (αγώνας µεταλλίων). Η διάκρι-

ση της αθλήτριας του Ν.Ο. Πάρου έχει ιδιαίτερη
σηµασία και αξία γιατί  πέρα από  τον έντονο συνα-
γωνισµό, η Σταυρούλα αγωνίστηκε και  διακρίθηκε σε
κατηγορία µεγαλύτερη της ηλικίας της. 
Ο προπονητής της Άγγελος Λεµάνης σχετικά µε την

επιτυχία της αθλήτριάς του δήλωσε:
«Η νέα σηµαντική διάκριση της αθλήτριας του Ν.Ο.Π.
είναι άλλη µια απόδειξη του υψηλού επιπέδου της
προετοιµασίας που γίνεται και µια ένδειξη για τις
διακρίσεις που θα ακολουθήσουν».

ΚΚαθιερώνεται  ο  Ναυτικόςς  ΌΌμιλοςς  Πάρου  �� Νέα  διάκριση  στο  Πανελλήνιο  Laseer  RDL

¢ããéîå ôçí ðñùôéÜ ç Óôáõñïýëá Èåï÷Üñç 

Ο Χορευτικός Όµιλος Νάουσας
ενηµερώνει τους φίλους του ότι
µπορούν να προµηθευτούν το
ηµερολόγιό του “ΚΑΛΑΝΤΑΡΙ
2008” στα παρακάτω σηµεία:
α. στη Νάουσα – φωτογραφείο
Σταύρου Νιφλή, βιβλιοπωλεία
ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ & ΠΑΡΙΑ ΛΕΞΙΣ,
β. στην Παροικιά –
βιβλιοπωλείο ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ.

ÄéáâÜóôå óå
çëåêôñïíéêÞ
ìïñöÞ ôïí

Ðáñéáíü Týðï
óôï

www.tinos.biz

Μπάσκετ  Πρωτάθλημμα  Κορασίδων
∆ύο ήττες
∆ύο ήττες γνώρισε ο οµάδα µπάσκετ κορασίδων του
Μαρπησσαϊκού για το πρωτάθληµα. Αναλυτικά οι
αγώνες:
ΤΑΚ Περιστεριώνας –
ΑΜΕΣ Μαρπησσαϊκός 60-44
ΑΜΕΣ Μαρπησσαϊκός: Ανουσάκη 7, Κεφάλα, Κότσαλη
7, Λουκή, Μετζιδάκη, Μπαλόγλου 18, Σάτκα,
Χριστοφόρου 12.
∆εκάλεπτα: 16-5 / 31-18 / 52-24 / 60-44
Α.Ο. Ερµούπολη –
ΑΜΕΣ Μαρπησσαϊκός 67-35
ΑΜΕΣ Μαρπησσαϊκός: Ανουσάκη 6, Κεφάλα 2,
Κότσαλη 5, Λουκή 2, Μετζιδάκη, Μπαλόγλου 16,
Σάτκα 2, Χριστοφόρου 2.
∆εκάλεπτα: 22-4 / 32-12 / 54-22 / 67-35

Βαθµολογία
Οµάδα ..........................βαθ. ..........αγών.
1. ΤΑΚ Περιστεριώνας ..........8 ..................4
2. Α.Ο. Ερµούπολης..............7 ..................5
3. Μαρπησσαϊκός..................5 ..................5
4. Πανναξιακός ....................4 ..................3

«Το νέο αίµα έρχεται!»
Με πολλές διακρίσεις επέστρε-
ψαν από τα «Βικέλεια» στην
Σύρο οι αθλητές του Ναυτικού
Οµίλου Πάρου.
Οι ιστιοπλοϊκοί αγώνες έγιναν
1 και 2 Μαρτίου 2008 στην
θαλάσσια περιοχή Αζόλιµνου
µε θαυµάσιο καιρό, στα πλαί-

σια των εκδηλώσεων για τα 100
χρόνια από τον θάνατο του ∆.
Βικέλα, µε διοργανωτές τον
Ν.Ο.Σύρου  και τον ∆ήµο
Ερµούπολης.
Από τους 11 αθλητές του Ν.Ο.Π.

οι επτά έπαιρναν µέρος σε
αγώνες για πρώτη φορά και
παρόλα
αυτά ικανοποίησαν απόλυτα τις
προσδοκίες του προπονητή τους
Βασίλη Σωτηρίου.
Έτσι λοιπόν στα Optimist  στην
κατηγορία 11χρονα κορίτσια την
1η θέση πήρε η αθλήτρια του
ΝΟΠ Γκόκα Κατερίνα  και την
2η θέση η  Θεοχαρίδη Βενετία.
Στα 15χρονα κορίτσια την 2η
θέση κατέλαβε η αθλήτρια

Γκόκα Φιλίππα  η οποία συµµε-
τείχε για πρώτη φορά σε αγώνες.
Στα 11χρονα αγόρια  την 1η
θέση πήρε  ο Βρότσος
Παναγιώτης ενώ στα 15χρονα
την 4η θέση ο Τσουκάρης
Θεόδωρος.
Το κύπελο µικρότερου αθλητή
πήρε η Κατερινα Γκόκα ενώ
ελπιδοφόρες ήταν οι προσπά-
θειες των
αθλητών ∆ιακάτου Ελευθέριου
και Αποστολίδη Βασίλη στην

πρώτη τους εµφάνιση.
Αξίζει να
σηµειωθεί ότι οι αθλη-
τές ∆αφερέρας Σπύρος,
Πιερτζοβάνης
Νικόλαος, ∆αφερέρας
Γεώργιος και
Μπούµπας Σπύρος που
πήραν µέρος για πρώτη
φορά τερµάτισαν σε
όλες τις ιστιοδροµίες
παρά το νεαρό της ηλι-
κίας τους. Προπονητές
της οµάδας ήταν ο κ.
Σωτηρίου Βασίλειος και
η κ. Ζερβάκη Μόνικα.

Αναλυτικά τα αποτελέσµατα έχουν ως εξής:
ΘΕΣΗ ΑΘΛΗΤΕΣ-ΤΡΙΕΣ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
4ος ΤΣΟΥΚΑΡΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 12 ετών Optimist αγοριών 15χρονα
1ος ΒΡΟΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 10 ετών Optimist αγοριών 11χρονα
1η ΓΚΟΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 9 ετών Optimist κοριτσιών 11χρονα
2η ΘΕΟΧΑΡΙ∆Η ΒΕΝΕΤΙΑ 11 ετών Optimist κοριτσιών 11χρονα
- ∆ΙΑΚΑΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 12 ετών Optimist αγοριών 15χρονα
2η ΓΚΟΚΑ ΦΙΛΙΠΠΑ 12 ετών Optimist κοριτσιών 15χρονα
- ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 12 ετών Optimist αγοριών 15χρονα
- ∆ΑΦΕΡΕΡΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 9 ετών Optimist αγοριών 11χρονα
- ΠΙΕΡΤΖΟΒΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 10 ετών Optimist αγοριών 11χρονα
- ∆ΑΦΕΡΕΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 9 ετών Optimist αγοριών 11χρονα
- ΜΠΟΥΜΠΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 9 ετών Optimist αγοριών 11χρονα
Ο ΝΟΠ ευχαριστεί τους διοργανωτές για την φιλοξενία και την άρτια
διεξαγωγή των αγώνων.


