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στην υπηρεσία
της Πάρου και
της Αντιπάρου
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óôçí Ä’ åèíéêÞ
íá áíåâåßò...
Ραντεβού µε την ιστορία έχει την Κυριακή 18 Μαίου ο ΑΜΕΣ Νηρέας Νάουσας.
Νίκησε 2-0 τον Α.Ο. Τήνου και µε µια ακόµα νίκη στον τελικό κόντρα στον
Πανθηραϊκό ανεβαίνει για πρώτη φορά στην ιστορία του στην ∆’ Εθνική  Σελ. 6

Η συνέντευξη µε το Λιµενάρχη Πάρου κ. Ηλία Κουντροµιχάλη παρου-
σιάζει µεγάλο ενδιαφέρον. Πέρα από τα επίσηµα στοιχεία που µας
έδωσε για την κίνηση των ηµερών του Πάσχα, που αποτελούν και
πρόγευση για την κίνηση του φετινού καλοκαιριού, κάνει αξιόλογες
επισηµάνσεις για έργα που ήδη έπρεπε να είχαν γίνει στο λιµάνι
της Πάρου, για την αναγκαιότητα κατασκευής του εµπορικού
λιµένα, για τις αρνητικές επιπτώσεις από τη µη λειτουργία του
∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου. Παρά ταύτα η εκτίµηση που
κάνει είναι αισιόδοξη. Επειδή το ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο
της Πάρου είναι από τα πιο εύρωστα της Χώρας, πιστεύ-
ει ότι σε µια τετραετία µπορεί να αλλάξει ριζικά η
λιµενική υποδοµή και εµφάνιση του νησι-
ού, όχι µόνο στην Παροικιά αλλά σε
όλες τις περιοχές της Πάρου που έχουν
λιµενικές εγκαταστάσεις. 

Όλη η συνέντευξη στις σελ. 4-5

∆∆ηημμοοττιικκόό
ΛΛιιμμεεννιικκόό  ΤΤααμμεείίοο
Ôï Óõìâïýëéï
ôçò
Åðéêñáôåßáò
äéêáßùóå
ôï ÄÞìï   Σελ. 3

Η  Πάρος  
στην  Κίνα:  
Ï êáëýôåñïò
åïñôáóìüò
Tων 23 χρόνων
δράσης του
Μουσικοχορευτικού
Συγκροτήµατος
Νάουσας      Σελ. 7

ΑΑρρχχιιττέέκκττοοννεεςς  κκααιι
ΠΠοολλιιττιικκοοίί  ΜΜηηχχααννιικκοοίί
ττηηςς  ΠΠάάρροουυ::
“Ðñü÷åéñç
êáé… ñïõóöå-
ôïëïãéêÞ
ç ìåëÝôç
ãéá ôï Ãåíéêü
Ðïëåïäïìéêü”

Νίκος  Γλέζος:
ÁöéÝñùìá
ìíÞìçò óôïí
áãùíéóôÞ

ΟΟ  ΛΛιιμμεεννάάρρχχηηςς  ΠΠάάρροουυ  ΗΗλλίίααςς  ΚΚοουυννττρροομμιιχχάάλληηςς  μμιιλλάάεειι  σσττοονν  ““ΠΠ..ΤΤ..””::  

Ìðïñåß íá
áëëÜîåé ñéæéêÜ
óå ôÝóóåñá ÷ñüíéá ç ëéìåíéêÞ
õðïäïìÞ ôïõ íçóéïý

Σελ. 12

Σελ. 3
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ΚΚύύρριιεε  ∆∆ιιεευυθθυυννττάά,,
Κύριε ∆ιευθυντά, για όσους δεν το γνωρίζουν η
Πάρος έχει µπει από καιρό στον κόσµο των
blogs.Πρόκειται για ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω
των υπολογιστών, όπου επώνυµα ή ανώνυµα δηµι-
ουργείς ένα χώρο, στον οποίο παρουσιάζεις τις
απόψεις σου και δίνεις τη δυνατότητα στους ανα-
γνώστες σου να επικοινωνούν µαζί σου µε σχόλια
επί του κειµένου που παρουσιάζεις στην ιστοσελί-
δα σου. Τα σχόλια των αναγνωστών στη συντριπτι-
κή τους πλειοψηφία είναι ανώνυµα ή µε ψευδώνυ-
µο. Η ανωνυµία του ιδιοκτήτη ή των διαχειριστών
του blog καθώς και η ανωνυµία των σχολιαστών
παρέχει δυνατότητες τις οποίες στερούνται τα επώ-
νυµα blogs. Π.χ. µπορούν να βρίζουν, να λασπο-
λογούν και να εµφανίζουν ψεύτικες ειδήσεις.
Επίσης συνηθίζουν να γράφουν σχόλια οι ίδιοι οι
διαχειριστές και να τα εµφανίζουν στο blog τους ως
σχόλια τρίτων.
Σε ένα παριανό blog και µε αφορµή σχόλιο ανώ-
νυµου για το υγειονοµικό αεροπλάνο που µετέφε-
ρε το εµπύρετο παιδί του τέως δηµάρχου στην
Αθήνα, δηµοσίευσε κείµενο µε τον τίτλο «Πούστη
αριστερέ», όπου εκεί υβρίζονται κατά τρόπο χυδαίο
οι άνθρωποι της αριστεράς στην Πάρο. Στην πολι-
τική της αριστεράς µπορούµε να καταλογίσουµε
λάθη, στους ανθρώπους της όµως εδώ στην Πάρο
οφείλουµε όλοι να αναγνωρίσουµε το πολιτικό τους
ήθος, τη συνέπεια τους στις αρχές τους και την
εντιµότητα που τους διακρίνει στις διαπροσωπικές
τους σχέσεις. Μεταφέρουµε το κείµενο αυτούσιο
για να γνωρίζουν οι αναγνώστες µας την ποιότητα
των κυρίων που κρύβονται και δεν τολµούν δηµό-
σια να µας πουν ποιοι είναι, ώστε να πάρουν και
τις επώνυµες απαντήσεις από εκείνους που αισθά-
νονται ότι θίγονται.
«Ντροπή σας
Μία ασθένεια ενός τρίχρονου παιδιού έγινε θέµα,
από την αιώνια µουντή, ηλίθια, και θρασύτατη
οµαδούλα της πλουτοκρατικής αριστεράς της
Πάρου. Μία ασθένεια ενός τρίχρονου κοριτσιού
έγινε πολιτικό παιχνίδι στα χέρια κάποιων θρασι-
µιών του νησιού. Έλεος ρε ανθρωποειδή. Έχετε,
ότι έχετε, κατά ενός πολιτικού. Μπορεί να έχετε
χίλια δίκια, πολιτικά. Άλλες τόσες πολιτικές αµφι-
σβητήσεις έχουµε και εµείς. Αλλά, αλλά ρε ανθρω-
ποειδή ντροπή σας. Ντροπή σας. Πες τε εναντίον
του πολιτικού Ραγκούση ότι θέλετε. Αµφισβητήστε
τον πολιτικό, µαλώστε µαζί του, εναντιωθείτε. Αλλά
µια ζωή θα είσαστε κρυµµένοι στην ανωνυµία σας
και την σιγουριά σας, που νοµίζετε ότι έχετε. Λίγο
τσίπα, λίγο προσοχή επιτέλους!  
Ένα τρίχρονο παιδάκι είχε πρόβληµα υγείας.
Ένα αγγελούδι, που αν ήταν δικό σας, θα φέρνατε
τα πάνω-κάτω για να δείτε γιατί υποφέρει.
Πραγµατικά ντρέποµαι για το ότι έχω συµπολίτες
µε αυτό το σκεπτικό. Ντροπή σας».
Το blog που δηµοσίευσε το κείµενο είχε βάλει ως
τίτλο τη φράση «Πούστη αριστερέ» και από κάτω
ένα σφυροδρέπανο και το Α των αναρχικών. Αυτά
τα εξαφάνισε. Το κείµενο όµως παραµένει αναρτη-
µένο µέχρι την ώρα που γράφονται οι γραµµές
αυτές.
Κύριε ∆ιευθυντά,
Η αδιαφορία που επιδεικνύουµε ως κοινωνία,
εκτρέφει φαινόµενα και καταστάσεις που θα γευ-
θούν  κυρίως τα παιδιά µας.
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Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ-ΕΚ∆ΟΤΗΣ:
ΑΡΓΟΥΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

∆ΙΕΥΘ.: ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΑΡΟΥ,
Τ.Κ. 844 00

ΤΗΛ-FAX: 22840-25161
ΚΙΝ: 6977600158
e-mail: arparos@par.forthnet.gr
Το blog της εφηµερίδας µας:
parianostypos.blogspot.com
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ:  25 ευρώ
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:  100 ευρώ 
Αριθµός λογαριασµού
Εθνικής Τράπεζας για κατάθεση
συνδροµών: 455/743761-79
Αργουζής Κων/νος Κ
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Απποτελούμε  εξαίρεση
Φαίνεται ότι το σπίτι της Λογοτεχνίας στις
Λεύκες έχει πάρει ευρεία δηµοσιότητα
εκτός Ελλάδος και ιδιαιτέρα στην
Αµερική.
Ο θεσµός «Νέο Συµπόσιο» σύµφωνα µε
δελτίο τύπου του ∆ήµου µας πραγµατοποι-
είται για τρίτη συνεχή χρονιά στην Πάρο
(15-20 Μαΐου) από το πανεπιστήµιο της
Iowa των ΗΠΑ σε συνεργασία µε το ίδρυ-
µα Fulbright  και το ∆ήµο Πάρου. 
Το «Νέο Συµπόσιο» πραγµατοποιείται µε
την επιδότηση του τµήµατος
Εκπαιδευτικών και Πολιτιστικών
Υποθέσεων του Αµερικανικού Υπουργείου
Εξωτερικών, σε συνεργασία µε το ΕΚΕ-
ΜΕΛ, την Αµερικάνικη Πρεσβεία στην
Αθήνα και το ∆ήµο Πάρου. Ο ∆ήµος της
Πάρου αποδεικνύει στην πράξη τα φιλοα-
µερικανικά του αισθήµατα συµπράττοντας
µε αµερικανικούς επιστηµονικούς, πολιτι-
στικούς και πολιτικούς φορείς, σε ένα
θέµα που έχει τίτλο «σπίτι - πατρίδα» και
µε ελεύθερη συζήτηση 14 συγγραφέων
από όλον τον κόσµο. Μπορεί στην Ελλάδα
να υπάρχει αντιαµερικανισµός, όχι όµως
και στο ∆ήµο Πάρου. 

Ήταν κάποτε η
χρυσή νεολαία
της Πάρου το
1964. Τώρα
είναι
όλοι τους
εξηντάρηδες
ίσως και
παραπάνω.
∆ιακρί-
νονται
από τα
αριστερά
οι: Σπανός
Νίκος,
Φραγκούλης
Στέλιος,
Μαρινόπουλος
Σωτήρης,
∆ραγάτης
Γιώργος
και Κρητικός
Στέλιος. 

Μαθαίνουµε τα συµβαίνοντα
στην Πάρο µέσω του… τρωκτι-
κού.
Το «troktiko» είναι ένα blog
της Αθήνας µε µεγάλη επισκε-
ψιµότητα. Το «troktiko” λοιπόν
αναδηµοσίευσε σχόλιο παρια-
νού blog, για τα οικονοµικά
της παράστασης του Οιδίποδα
Τύραννου που δόθηκε στην

Πάρο το καλοκαίρι του 2005.
Στο «troktiko” απάντησε η
Γενική ∆ιευθύντρια της ∆ΕΠΑ
κ. Ειρήνη Κυριαζάνου και το
«troktiko” δηµοσίευσε την
απάντηση και σχόλιό του µετά
πολλών επαίνων. 
-∆ήµαρχε, εκτός από το
«troktiko” υπάρχουν και τα
τοπικά µέσα ενηµέρωσης.

Αυτά µπορεί να µην ενδιαφέ-
ρουν τον τέως, τον ∆ήµαρχο
της Πάρου όµως πρέπει να τον
ενδιαφέρουν. Απαντήσεις στα
ΜΜΕ της Αθήνας επιβάλλεται
να δίδονται, όποτε αυτό είναι
αναγκαίο, χρήσιµο είναι όµως
να κοινοποιούνται οι απαντή-
σεις αυτές και στα µέσα ενη-
µέρωσης της Πάρου.

«Το  ττρωκττικό»

Σημαία  ειςς  διππλούν
Υπήρξε ευαισθησία στο σχόλιό µας για τη σκισµένη
σηµαία του ΠΑΣΟΚ. Την αντικατέστησαν και µάλι-
στα εις διπλούν. Ίσως σ΄αυτό να συνετέλεσε και η
συγκέντρωση που πραγµατοποιήθηκε στα γραφεία
της οργάνωσης την περασµένη Κυριακή, εν όψει των
εσωκοµµατικών εκλογών της 18ης Μαΐου. Όπως και
να έχει στο τοπικό ΠΑΣΟΚ φαίνεται ότι έβγαλαν τις
ωτασπίδες και τα σκούρα γυαλιά. Περιµένουµε και
τη συνέχεια, για να διαπιστώσουµε αν η Τοπική
οργάνωση θα αποκτήσει αξιοπιστία και σοβαρό
πολιτικό λόγο.   

Είππε  αλήθειεςς
Ο καρδιολόγος του Κέντρου Υγείας κ. ∆ηµήτρης
Ξάνθης µε τις ιατρικές του γνώσεις και την εµπει-
ρία που διαθέτει στηρίζει πάνω από τρία χρόνια
το Κ.Υ. της Πάρου. Και παρά το γεγονός ότι µετα-
τίθεται στο Λαϊκό Νοσοκοµείο της Αθήνας -και σε
θέση της επιλογής του- ανταποκρίθηκε στο αίτη-
µα της ∆ιοικούσας Επιτροπής να καλύψει το Κ.Υ.
κατά τη θερινή περίοδο. Τελευταία ο κ. Ξάνθης
αισθάνθηκε την ανάγκη να δηµοσιοποιήσει προ-
βλήµατα του Κέντρου Υγείας µε επιστολή του,
αλλά και µε συνέντευξή του στο τοπικό ραδιόφω-
νο, τον ΗΧΩ FM. Μεταξύ άλλων πρότεινε να
πάρει πρωτοβουλία ο ∆ήµος και να συστήσει
∆ηµοτικό ιατρείο µε εκπαιδευµένο ιατρό στις
αεροδιακοµιδές, ώστε να µπορεί µε ασφάλεια ο
ασθενής να µεταφέρεται, µε το υγειονοµικό αερο-
πλάνο, σε νοσοκοµείο των Αθηνών.
Κατά την άποψή του, η οποία όπως αντιλαµβάνε-
ται κανείς έχει ειδικό βάρος, στην Πάρο πρέπει
να υπάρχει ένα ισχυρό Κέντρο Υγείας δεδοµένου
ότι ο ασθενής σώζεται και σταθεροποιείται σε
ποσοστό 99% στο έδαφος και στη συνέχεια µετα-
φέρεται για τα περαιτέρω. 
Η στήλη ευχαριστεί τον κ. Ξάνθη για την πολύτι-
µη προσφορά του στην Πάρο και να είναι βέβαιος
ότι και στο Λαϊκό νοσοκοµείο θα τον επισκέπτο-
νται πολλοί Παριανοί αφού έχει κερδίσει την
εµπιστοσύνη και την αγάπη συνολικά των κατοί-
κων του νησιού.
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ΚΚάθε  μέρα  μαζί  σαςς!..  
Ο «Παριανός Τύπος» δηµιούργησε το δικό του
blog. Η τεχνολογία, µε την τεράστια ανάπτυξη
που έχει στις µέρες µας, δίνει τη δυνατότητα
της καθηµερινής επικοινωνίας για θέµατα που
αφορούν την Πάρο και την Αντίπαρο, αλλά και
τις Κυκλάδες γενικότερα.
Είναι blog που θα παρέχει ειδήσεις στους
αναγνώστες του και ταυτόχρονα θα τους δίνει
τη δυνατότητα της επικοινωνίας και της
έκφρασης γνώµης και σχολιασµού για τα
συµβαίνοντα στον τόπο µας.
Προτιµήσαµε την επωνυµία, αντί της
ανωνυµίας, και αυτό συνιστάµε και στους
αναγνώστες του blog.
Αν όµως κάποιος προτιµά να κρατήσει την
ανωνυµία του, εµείς θα το σεβαστούµε, αρκεί
το περιεχόµενο του κειµένου του να µην είναι
υβριστικό και ποινικά κολάσιµο.

«Παριανός Τύπος»

http://parianostypos.blogspot.com

Η δικαστική κόντρα ανάµεσα στην
Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου και το
∆ήµο Πάρου, που οδήγησε σε αδρά-
νεια το ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο µε
σοβαρές συνέπειες για το νησί, είχε
ένα πρώτο αποτέλεσµα που δικαίωσε
το ∆ήµο και όχι την Περιφέρεια.
Συγκεκριµένα η Επιτροπή
Αναστολών του Συµβουλίου της
Επικρατείας µε την απόφαση

365/2008 δίνει τη δυνατότητα στο
∆ήµο Πάρου, να συγκροτήσει το
∆ιοικητικό Συµβούλιο του ∆ηµοτικού
Λιµενικού Ταµείου µε τη σύνθεση
των µελών που έχει αποφασίσει το
∆ηµοτικό συµβούλιο. ∆ηλ. στο ∆. Σ.
θα συµµετέχουν 7 εκπρόσωποι από
την Πάρο, 1 από την Αντίπαρο και ο
Λιµενάρχης. Με τη σύνθεση αυτή το
∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο θα λει-

τουργεί και θα λαµβάνει νόµιµες
αποφάσεις µέχρι την έκδοση της
απόφασης του ΣτΕ, η οποία θα ακυ-
ρώσει ή θα θεωρήσει νόµιµες τις
αποφάσεις του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου που καθόρισαν την πιο
πάνω σύνθεση. Η αίτηση ακυρώ-
σεως της Περιφέρειας κατά του
∆ήµου Πάρου θα συζητηθεί στις 6
Νοεµβρίου του 2008.

Το Συµβούλιο της Επικρατείας δικαίωσε το ∆ήµο
ΓΓιιαα  ττηη  σσύύννθθεεσσηη  ττοουυ  ∆∆..ΣΣ..  ττοουυ  ∆∆ηημμοοττιικκοούύ  ΛΛιιμμεεννιικκοούύ  ΤΤααμμεείίοουυ

Σε δελτίο τύπου που εξέδωσε η εφορευτική
επιτροπή του τοπικού ΠΑΣΟΚ, µας κάνεις
γνωστούς τους υποψήφιους για τα όργανα του
ΠΑΣΟΚ σε τοπικό, νοµαρχιακό και περιφερειακό
επίπεδο και καλεί τα µέλη και τους φίλους του
κόµµατος να προσέλθουν και να ψηφίσουν την
Κυριακή 18 Μαΐου 2008 στα γραφεία της οργάνω-
ση.
Για γραµµατέα της τοπικής οργάνωσης  οι ψηφο-
φόροι έχουν να επιλέξουν µεταξύ του ∆ραγάτη
Γεωργίου του Στυλιανού και του Μιχαλάτου
Παναγιώτη του Αλεξάνδρου
Υποψήφιοι για τη συντονιστή επιτροπή της τοπι-
κής οργάνωσης είναι οι

Καλαλές Στυλιανός του Παναγιώτη
Κρητικός Αντώνης του Νικολάου
Μπατσούρη Αικατερίνη του Χρήστου
Μπόνης Στυλιανός του Νικολάου
Τσαντάνη Μαρίνα του Ιωάννου
Χασούρη Νεκταρία του Κων/νου
Φαρούπος Παρασκευάς του ∆ηµητρίου
Για τη Γραµµατεία της Νεολαίας µοναδική υπο-
ψήφια είναι η Μιµάρου Αφροδίτη του Ιωάννου
Για την Νοµαρχιακή Επιτροπή οι Κορτιάνου –
Χατζοπούλου Στεφανία του Νικολάου και η
Μαούνη Μαρίνα του Μιχαήλ
Και για την Περιφερειακή επιτροπή ο
Γεµελιάρης Εµµανουήλ του Νικήτα.

Οι υποψήφιοι για τα τοπικά
και περιφερειακά όργανα του ΠΑΣΟΚ

Σε πρόσφατη συγκέντρω-
σή τους οι Αρχιτέκτονες
και οι Πολιτικοί Μηχανικοί
της Πάρου χαρακτηρίζουν
πρόχειρη και ρουσφετολο-
γική τη µελέτη για το
Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο
της Πάρου. Σε κείµενο
που δόθηκε στη δηµοσιό-
τητα ασκούν έντονη κριτι-
κή στους µελετητές και
κάνουν τις δικές τους προ-
τάσεις. (Ολόκληρο το κεί-
µενο δηµοσιεύεται στο
blog  του Παροανού
Τύπου
parianostypos@blogspot.com
Οι Αρχιτέκτονες και Π.
Μηχανικοί της Πάρου
µεταξύ πολλών άλλων
αναφέρουν και τα εξής:
«Η µελέτη  αυτή  έχει
γίνει στο πόδι, πρόχειρα
και είναι γεµάτη  αντιφά-
σεις  και  το κυριότερο

λανθασµένες ή  και ανύ-
παρκτες  αναπτυξιακές
επιλογές.  Από   την  προ-
σεκτική  ανάγνωση   των
εντάξεων  φαίνεται
καθαρά  ότι   έχει υποστεί
διορθωτικές ρουσφετολο-
γικές παρεµβάσεις.
Η φιλοσοφία της «συµπα-
γούς πόλης» κατά την
άποψη µας δεν µπορεί να
εφαρµοστεί σε µικρά
νησιά όπως η Πάρος γιατί
προϋποθέτει την ύπαρξη
µεγάλων εκτάσεων προς
πολεοδόµηση και αρµόζει
σε περιοχές  της
Ηπειρωτικής Ελλάδας ή σε
µεγάλα νησιά Λέσβος,
Κρήτη, κλπ. Η «νησιωτικό-
τητα» που τόσο διαφηµί-
ζεται απαιτεί ήπιες  παρεµ-
βάσεις µε χαµηλούς
συντελεστές  στις  επεκτά-
σεις  των   υπαρχόντων

οικισµών,  αποφυγή
µεγάλων κυκλοφοριακών
έργων   (παρακάµψεις),
περιορισµένη  παρέµβαση
στη  φυσιολογική ανάπτυ-
ξη εµπορικών δραστηριο-
τήτων στους επαρχιακούς
δρόµους και κυρίως απο-
φυγή δηµιουργίας  νέων
οικιστικών  συνόλων  και
µάλιστα  πολεοδοµηµένων
µε   τεράστιους (0,4 και
0,6)  συντελεστές, ιδιαίτε-
ρα δε  στις  παραθαλάσ-
σιες  περιοχές, όπου  η
απουσία δρόµων έχει λει-
τουργήσει αποτρεπτικά
στην οικοδόµηση τους.
Έτσι κρίνουµε ότι η µελέ-
τη  αυτή πέρα  από την
λανθασµένη  φιλοσοφία
της «υιοθέτησης της
βασικής  κατεύθυνσης
της συµπαγούς πόλης»,
που  καλύπτει µε δρό-

µους, πλατείες και οικοδο-
µές, πάνω  από  το 60%
των  προς  πολεοδόµηση
παλιών και νέων οικισµών,
δεν πρόκειται να βοηθήσει
στην προστασία  του
φυσικού  και δοµηµένου
περιβάλλοντος, αλλά θα
οδηγήσει σε  µια  επιλεκτι-
κή  (χωρίς κριτήρια)  δηµι-
ουργία  τερατόµορφων
νέων οικισµών τόσο στις
παραλίες όσο και στην
ενδοχώρα, και που θα
οδηγήσει  επίσης στη
δηµιουργία ογκωδών
δακτυλιδιών γύρω από  τα
υπάρχοντα χωριά  και οικι-
σµούς, και θα αλλοιώσουν
πλήρως τον παραδοσιακό
τους χαρακτήρα.
Παράδειγµα προς αποφυ-
γή η Μύκονος, ο Αϊ
Γιώργης Αντιπάρου και το
µοντέλο των παραθεριστι-

κών οικισµών της
Ισπανίας.

«Όχι» στη
«Λουτσοποίηση»
των παραλιών

Είµαστε σταθερά ενάντιοι
στην «Λουτσοποίηση»
των παραλιών και των
εκτός οικισµού περιοχών
που η έγκριση αυτής της
µελέτης θα προκαλέσει.

∆εν πρέπει να ξεχνάµε  ότι
η τόσο  διαφηµισµένη
επέκταση  των ορίων  των
οικισµών, αλλά και η δηµι-
ουργία νέων θα γίνει µετά
από 10 –15 χρόνια που
θα ολοκληρωθούν οι πολε-
οδοµήσεις (κόστος
πολλών εκατοµµυρίων
ευρώ) και η  κατεύθυνση
του  «βάλε και εµένα µέσα
µπάρµπα» δεν οδηγεί που-
θενά».

Ερώτηση  Π.  Ρήγα  στη  Βουλή
γιια  τους  αγροτιικούς  ιιατρούς
Με θέµα: «Παραλύουν» οι υγειονοµικές µονάδες
στις Κυκλάδες, ο βουλευτής Κυκλάδων του
ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Ρήγας κατέθεσε ερώτηση
στη Βουλή προς τον υπουργό Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Στην ερώτηση του ο κ.
Ρήγας αναφέρει τα εξής:
«Σοβαρά προβλήµατα δηµιουργούνται στην
λειτουργία των υγειονοµικών µονάδων των
Κυκλάδων -κυρίως των Κέντρων Υγείας και των
Περιφερειακών Ιατρείων- εξαιτίας της αλλαγής του
ισχύοντος καθεστώτος στον τοµέα των υπόχρεων
θητείας υπαίθρου ιατρών (αγροτικών γιατρών).
Η µείωση της θητείας υπαίθρου οδηγεί στην
υποχρεωτική λήξη των συµβάσεων των αγροτικών
γιατρών, χωρίς ωστόσο το Υπουργείο να έχει
προβλέψει την άµεση κάλυψη των κενούµενων
θέσεων.
Έτσι, οι µονάδες υγείας των νησιών, σε µια
χρονική περίοδο που παρουσιάζεται αύξηση της
ζήτησης των υπηρεσιών υγείας, βρίσκονται
κυριολεκτικά «απογυµνωµένες» από αγροτικούς
γιατρούς.
Το πιο πάνω γεγονός σε συνδυασµό µε τις
κινητοποιήσεις των γιατρών εξαιτίας της µη
πληρωµής των δεδουλευµένων εφηµεριών πέντε
µηνών δηµιουργεί διαλυτικές καταστάσεις στις
υγειονοµικές µονάδες των Κυκλάδων και
προκαλεί έντονη ανησυχία στους κατοίκους των
νησιών.
Με βάση τα παραπάνω,
Ερωτάστε:
Πως προτίθεστε να καλύψετε τα κενά που έχουν
δηµιουργηθεί στις υγειονοµικές µονάδες των
Κυκλάδων στις θέσεις των αγροτικών γιατρών
άµεσα και όχι µετά από τέσσερις και πέντε µήνες
όπως συµβαίνει σήµερα;
Τι µέτρα προτίθεστε να πάρετε, ώστε να
καταβληθούν άµεσα στους γιατρούς των µονάδων
υγείας των Κυκλάδων οι δεδουλευµένες εφηµερίες
των πέντε τελευταίων µηνών;»

ΑΑρρχχιιττέέκκττοοννεεςς  κκααιι  ΠΠοολλιιττιικκοοίί  ΜΜηηχχααννιικκοοίί  ττηηςς  ΠΠάάρροουυ::
“Ðñü÷åéñç êáé… ñïõóöåôïëïãéêÞ ç ìåëÝôç ãéá ôï Ãåíéêü Ðïëåïäïìéêü”
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- Το Πάσχα είχαµε αρκετή κίνη-
ση. Μπορούµε να έχουµε συγκε-
κριµένα στοιχεία;
∆ηµιουργήθηκαν προβλήµατα στη
διακίνηση των επιβατών;

«Πράγµατι το φετινό Πάσχα υπήρξε
µία ευχάριστη οικονοµική και τουρι-
στική «ένεση» για το νησί.
Είχαµε την µεγαλύτερη διακίνηση
επιβατών και οχηµάτων της τελευ-
ταίας τριετίας.
Συγκεκριµένα:
2006: 17.430 επιβάτες, 2.450 Ι.Χ.
2007: 14.563 επιβάτες, 2.017 Ι.Χ.
2008: 19.830 επιβάτες, 2.835 Ι.Χ.
Όλος αυτός ο κόσµος και τα οχήµατα
διακινήθηκαν από Πειραιά και
προς Πειραιά µε απόλυτη τάξη και
ασφάλεια.
Σ’ αυτό βοήθησαν η καθηµερινή
πολύωρη απασχόληση του προσωπι-
κού της Λιµενικής Αρχής Πάρου, η
ύπαρξη ικανού αριθµού πλοίων και
οι καιρικές συνθήκες οι οποίες
συντέλεσαν στην εκτέλεση όλων των
προγραµµατισµένων δροµολογίων.
Άλλο ένα ενθαρρυντικό στοιχείο είναι
ότι δεν παρουσιάστηκε η παραµικρή
βλάβη - αβαρία σε πλοίο της γραµ-
µής µας, γεγονός το οποίο οφείλεται
στους συνεχείς ελέγχους των πλοίων
και στην καλή συντήρηση τους».

- Φέτος έχουµε περισσότερα πλοία
και περισσότερα δροµολόγια. Το
Λιµεναρχείο είναι προετοιµασµέ-
νο να αντιµετωπίσει την αυξηµένη
κίνηση στο χερσαίο, αλλά και στο
θαλάσσιο χώρο;

«Είναι γεγονός ότι ο φετινός αριθµός
πλοίων µας θυµίζει άλλες εποχές,
πριν µια περίπου δεκαετία που οι
προσεγγίσεις πλοίων στην Πάρο
ξεπερνούσαν τις είκοσι ηµερησίως.
Υπήρξαν ηµέρες κατά τη διάρκεια
της µεγάλης εβδοµάδας που οι προ-

σεγγίσεις έφθασαν τις δεκαπέντε.
Είναι πράγµατι ένας µεγάλος αριθ-
µός προσεγγίσεων µε µεγάλα πλοία
και ταχύπλοα.
Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα την εξεύ-
ρεση ανά πάσα στιγµή εισιτηρίου και
επιβάτη και οχήµατος.
Επίσης η δροµολόγηση µεγάλων
συµβατικών πλοίων λειτούργησε θετι-
κά και στην διακίνηση των αγαθών
µέσω των µεταφορικών εταιρειών.
Η Λιµενική Αρχή Πάρου όπως πάντα
έτσι και την φετινή χρονιά έχει προε-
τοιµαστεί να αντιµετωπίσει αυτή την
κίνηση στο θαλάσσιο αλλά και στον
χερσαίο χώρο.
Η δυσκολία η οποία παρουσιάζεται
είναι όπως καταλαβαίνετε στον χερ-
σαίο χώρο, όπου είναι τεράστιος
αριθµός επιβατών και οχηµάτων που
πρέπει να διακινηθούν από ένα και
µόνο σηµείο, την περιστροφή γύρω
από τον Μύλο.
Το έχω ξαναπεί ότι, όταν πριν πολλές
δεκαετίες κατασκευάστηκαν οι οικι-
σµοί στο νησί ήταν αδύνατον κάποιος
να φανταστεί ότι σήµερα θα φιλοξε-
νούσαν 1.200,000 επιβάτες από αφι-
ξοαναχωρήσεις και πάνω από
100.000 ΙΧ ετησίως.
Εκτιµούµε από τα στοιχεία µας ότι
τον Αύγουστο πάνω στο νησί φιλοξε-
νούνται 40.000 ΙΧ και προσθέτοντας
και τα 13.000 που βρίσκονται µόνι-
µα, ξεπερνούν τις 50.000.
Επίσης ο αριθµός των επισκεπτών
που διαµένουν στο νησί κατά το
10ήµερο 5 έως 15 Αυγούστου υπολο-
γίζεται πάνω από 150.000.
Τα νούµερα τροµάζουν και όµως
είναι πραγµατικότητα. Και όλη αυτή
την διακίνηση καλείται η Λιµενική
Αρχή µε άνεση και ασφάλεια να την
εξυπηρετήσει µε τα µέσα και τις υπο-
δοµές που υπάρχουν και όλοι γνωρί-
ζουµε.
Πιστεύουµε ότι όπως τα καταφέραµε
όλα αυτά τα χρόνια, έτσι για µια

ακόµη φορά υπερβάλλοντας τον
εαυτό µας θα τα καταφέρουµε και
τώρα».

- Τα µεγάλα πλοία, όπως το
«Πρέβελης» ή το «Ανθή Μαρίνα»,
αντιµετωπίζουν κάποιο πρόβληµα
στις πρυµνοδετήσεις τους;

«Τα µεγάλα πλοία, τα οποία διαθέ-
τουν βύθισµα πάνω από 6 µέτρα,
είναι γεγονός ότι αντιµετωπίζουν πρό-
βληµα διότι έχουν την δυνατότητα
για λόγους ασφαλείας να µπορούν να
προσδέσουν µόνο στον παλιό προ-
βλήτα του Λιµένος ο οποίος διαθέτει
το απαιτούµενο βάθος.
Αυτό σηµαίνει συσσώρευση των πλοί-
ων σε συγκεκριµένο σηµείο του
Λιµανιού, µε αποτέλεσµα να υπάρχει
αναµονή και καθυστέρηση.
Το νέο Λιµάνι, λόγω της θέσης του,
κάθε χρόνο συσσωρεύει άµµο ή άλλα
φερτά υλικά από τους αγωγούς µε
αποτέλεσµα να «µπαζώνει», καθιστώ-
ντας επικίνδυνη την πρόσδεση των
πλοίων µε µεγάλο βύθισµα.
Το 2006 στο νέο λιµάνι και σε από-
σταση 20 µέτρων από το κρηπίδωµα
είχε δηµιουργηθεί ύφαλος ύψους 3
µέτρων και µήκους 40 µέτρων, ο
οποίος αφαιρέθηκε µετά από τον
καθαρισµό που έγινε από το Λιµενικό
Ταµείο».

- Έχετε κάνει προτάσεις, ως καθ’
ύλην αρµόδιος στους εµπλεκόµε-
νους φορείς και υπηρεσίες, για
έργα βελτίωσης της λειτουργίας
του λιµανιού της Πάρου, µε δεδο-
µένο ότι στην πράξη αποτελεί ένα
σηµαντικό κοµβικό λιµάνι; Αν ναι
ποιο είναι το περιεχόµενο των
προτάσεων;

«Έχουν γίνει προτάσεις για όλους
τους τοµείς αρµοδιότητας της λιµενι-
κής Αρχής. Πολλές φορές σ’ αυτές τις

προτάσεις γίναµε πιεστικοί και τις
διεκδικήσαµε και µε δηµόσιο λόγο,
βλέποντας ότι δεν γίνεται προσπάθεια
υλοποίησης τους. Τα στέγαστρα του
Λιµένος είναι αυτά τα ίδια από το
1970 και δίνουν εικόνα κάθε άλλο
παρά τουριστική για την Πάρο του
2008. Χρήζουν άµεσης αποξήλωσης
και κατασκευής ενός σύγχρονου
σταθµού αναµονής διατηρώντας, εξω-
τερικά τον παραδοσιακό χαρακτήρα.
Οι ξύλινες παράγκες, που είναι η
πρώτη εικόνα του επισκέπτη στο
νησί, πρέπει άµεσα να αποµακρυν-
θούν εάν είναι δυνατό και από τώρα
και στη θέση τους να δηµιουργηθεί
ένα παραδοσιακό κτίριο εξυπηρέτη-
σης Λιµένος, ή όπως έχουµε προτεί-
νει να κατασκευαστεί το κτίριο του
Λιµεναρχείου σε ένα επίπεδο.
Ο φωτισµός του Λιµένα δεν επαρκεί
και χρειάζεται ενίσχυση.
Η περίφραξη παρουσιάζει προβλήµα-
τα και χρήζουν άµεσης επισκευής.
Και ένας ακόµη µεγάλος αριθµός
παρεµβάσεων µικρών ή µεγάλων που
θα βοηθήσουν στην άνετη λειτουργία
του Λιµένος καθώς επίσης και ένα
«πακέτο» προτάσεων που αφορούν το
κυκλοφοριακό».

- Η διακίνηση των καυσίµων στο
νησί δεν µας διασφαλίζει µε τον
τρόπο που γίνεται. Πάντοτε ελλο-
χεύει ο κίνδυνος ενός ατυχήµατος
που µπορεί να προκαλέσει ρύπαν-
ση ή στη χειρότερη περίπτωση
ανάφλεξη µε απρόβλεπτες συνέ-
πειες. Λαµβάνονται πάντοτε τα
απαραίτητα µέτρα ασφάλειας;
Υπάρχει πρόβλεψη για διακίνηση
µε άλλο τρόπο;

«∆υστυχώς αυτή είναι η πραγµατικό-
τητα.
Ο χώρος φορτοεκφόρτωσης των καυ-
σίµων έχει καθοριστεί όπως προβλέ-
πεται από τη νοµοθεσία στο συγκε-

ΛΛιιμμεεννάάρρχχηηςς  ΠΠάάρροουυ  γγιιαα  ττιιςς  λλιιμμεεννιικκέέςς  υυπποοδδοομμέέςς::  ΈΈχχοουυνν  γγίίννεειι  ππρροοττάάσσεειιςς..           
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κριµένο σηµείο, εφόσον διερευνήθη-
κε κάθε άλλη δυνατότητα, από το
∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο.
∆εν είναι ότι καλύτερο, αλλά δυστυ-
χώς δεν υπάρχει άλλη λύση, εκτός
από τη µεταφορά καυσίµων µε βυτία
µέσω των ειδικών φορτηγών πλοίων.
Πράγµα που σηµαίνει καθυστέρηση
στον ανεφοδιασµό και µεγάλη αύξη-
ση της τιµής των καυσίµων.
Η Λιµενική Αρχή έχει ενηµερώσει
εγγράφως όλες τις εταιρείες που δρα-
στηριοποιούνται σ’ αυτόν τον τοµέα,
για την αυστηρή τήρηση της νοµοθε-
σίας και των µέτρων ασφάλειας.
Είµαστε σε θέση να γνωρίζουµε ότι
τηρείται ότι ακριβώς προβλέπεται.
Κανείς όµως ποτέ δεν µπορεί να προ-
βλέψει το απρόβλεπτο και αυτό µας
κάνει όλους συνυπεύθυνους στην
καθυστέρηση για την εξεύρεση µιας
λύσης για δηµιουργία Εµπορικού
Λιµανιού. Μόνο αυτοί που δεν γνωρί-
ζουν και οι άσχετοι µπορούν να υπο-
στηρίξουν ότι η Πάρος δεν έχει ανά-
γκη από Εµπορικό Λιµάνι.
Η δηµιουργία του Εµπορικού
Λιµανιού δεν έχει να κάνει µε την
οικονοµική ανάπτυξη του νησιού ή
µε την γιγάντωση του. Έχει να κάνει
µε την ασφάλεια των κατοίκων του
νησιού των παιδιών τους και µε την
ασφάλεια των εκατοντάδων χιλιάδων
επισκεπτών».

- Πόσο επηρεάζει την απρόσκοπτη
λειτουργία του Λιµεναρχείου η
κατάσταση που έχει προκύψει
στο ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο;

«Όλα όσα έχω αναφέρει σχετικά µε
παρεµβάσεις, προτάσεις, Εµπορικό
Λιµάνι, στέγαστρα κ.λπ. µπορούσαν
να είχαν λυθεί εάν λειτουργούσε το
∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο. Για όσους
δεν γνωρίζουν το Λιµενικό Ταµείο
Πάρου είναι από τα ποιο εύρωστα
οικονοµικά ∆ηµοτικά Λιµενικά

Ταµεία της χώρας. Εάν η αξιοποίηση
των εσόδων του γινόταν µε ορθολογι-
στικό τρόπο και µε προτεραιότητες
των σηµαντικών έργων, θα µπορού-
σαµε να µιλάµε για µια άλλη εικόνα
του νησιού.
Βέβαια ποτέ δεν είναι αργά. Πιστεύω
και τώρα έχουµε την δυνατότητα να
κερδίσουµε τον χαµένο χρόνο και µε
γρήγορους ρυθµούς να τρέξουµε τα
έργα και τις παρεµβάσεις που χρειά-
ζεται το νησί. Υπάρχει η δυνατότητα,
µέσα σε µια τετραετία, να έχει αλλά-
ξει ριζικά η Λιµενική υποδοµή και
εµφάνιση του νησιού και όχι µόνο
στην Παροικία αλλά και στην
Νάουσα, στο Πίσω Λιβάδι, στην
Αλυκή, στον Αµπελά και όπου αλλού
χρειάζεται παρέµβαση.
Γι’ αυτό χρειάζεται άµεση συγκρότη-
ση από ένα ∆ιοικητικό Συµβούλιο
που να λειτουργήσει τεχνοκρατικά µε
γνώµονα την λιµενική ανάπτυξη και
όχι για µικροπολιτικούς ή προσωπι-
κούς λόγους.
Πιστεύω ότι τόσο ο ∆ήµαρχος όσο και
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο γνωρίζουν
την σπουδαιότητα της συµβολής του
Λιµενικού Ταµείου και θα προχωρή-
σουν προς αυτή την κατεύθυνση
ξεφεύγοντας από πρακτικές του
παρελθόντος».

- Πότε προβλέπετε να ολοκληρώ-
νεται η προκαταρκτική εξέταση
από τις υπηρεσίες του
Λιµεναρχείου για την υπόθεση
του λιµενικού Ταµείου;

«Η ολοκλήρωση λόγω του µεγάλου
αριθµού των εµπλεκοµένων και κλη-
θέντων για κατάθεση πιστεύουµε ότι
θα γίνει περίπου σε σαράντα πέντε
(45) ηµέρες δηλαδή περίπου µέσα
Ιουνίου».

- Πληροφορηθήκαµε την επίσκε-
ψη της Εισαγγελέως Πρωτοδικών

Σύρου στο νησί τις ηµέρες του
Πάσχα. Επίσης ότι πραγµατοποιή-
θηκε συνάντηση της Εισαγγελέως
µε πρόσωπα που εµπλέκονται
στην υπόθεση του Λιµενικού
Ταµείου και ότι η συνάντηση
έγινε στο Λιµεναρχείο. Γνωρίζετε
κάτι για το περιεχόµενο της συνά-
ντησης;

«Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι δυνατόν
να σας εκθέσω αυτά που γνωρίζω για
το περιεχόµενο της συνάντησης. Αυτό
που µπορώ να επιβεβαιώσω είναι ότι
η συνάντηση έγινε στο Λιµεναρχείο
στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της
Εισαγγελέως η οποία εποπτεύει από
πολύ κοντά, την προκαταρκτική εξέ-
ταση».

- Επειδή αρκετοί είναι εκείνοι
που πιστεύουν ότι οι υποχρεώσεις
του Λιµεναρχείου εξαντλούνται
µόνο στην καλή λειτουργία του
λιµανιού της Πάρου, έχετε την
καλοσύνη να µας απαριθµήσετε
τις αρµοδιότητες της Λιµενικής
Αρχής;

«Είναι πιστεύω η καλύτερη ερώτηση
που µου κάνετε γιατί µου δίνεται η
δυνατότητα µέσω της εγκρίτου εφη-
µερίδα σας να κάνω γνωστό στο ανα-
γνωστικό σας κοινό την πολυσχιδή
αρµοδιότητα του Λιµενικού Σώµατος. 
Η καλή λειτουργία του Λιµένος της
Πάρου, είναι γεγονός ότι απαιτεί τον
µεγαλύτερο αριθµό προσωπικού του
Λιµεναρχείου. Για την ιστορία σας
λέω ότι το Υπουργείο Εµπορικής
Ναυτιλίας και η Ηγεσία του
Λιµενικού Σώµατος όταν καθόρισαν
την οργανική δύναµη του Λ/Χ
Πάρου για την κάλυψη όλων των
δραστηριοτήτων όρισαν αυτή στα 60
άτοµα προσωπικό. Το Λ/Χ σήµερα
διαθέτει µόνο 25 άτοµα τα οποία
εκτός από το Λιµάνι, έχουν την τρο-
χαία κίνηση σ’ όλους τους χερσαίους

χώρους και παραλιακούς δρόµους
των οικισµών, όπως, από τα Λιβάδια
έως το Μπουνταράκι στην Παροικιά,
όλο το Λιµάνι της Νάουσας από το
γεφυράκι και µέσα, το Λιµάνι στο
Πίσω Λιβάδι και στην Αλυκή.
Είµεθα επιφορτισµένοι για την δίωξη
της αυθαίρετης κατάληψης Αιγιαλού
και Παραλίας σ’ όλο το νησί της
Πάρου και της Αντιπάρου. Για την
αδειοδότηση των καταστηµάτων για
ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων στην
χερσαία ζώνη εκτός της υγειονοµικής
Υπηρεσίας. Τον έλεγχο κάθε πλωτού
ναυπηγήµατος, πλοίου, θαλαµηγού
Τ/Ρ σκάφους κ.λπ. Για τον έλεγχο
της αλιείας. Για την οµαλή εξυπηρέ-
τηση χιλίων και πλέον συνταξιούχων
ναυτικών καθώς και για την υγειονο-
µική τους κάλυψη, για την προστα-
σία του θαλασσίου περιβάλλοντος,
τον έλεγχο της Ναυσιπλοΐας, τον πει-
θαρχικό έλεγχο των Ναυτικών καθώς
και για την έρευνα και διάσωση στον
θαλάσσιο χώρο.
Όταν ένα νησί όπως η Πάρος µε τα
τεράστια νούµερα επισκεπτών, πλοί-
ων και θαλαµηγών, διαθέτει 25
ανθρώπους για όλες αυτές τις δρα-
στηριότητες καταλαβαίνετε πόσο
δύσκολο είναι για µας να προλάβου-
µε και να είµαστε παρόντες σε κάθε
κάλεσµα κάποιου συµπολίτη µας.
Προσπαθούµε, θα συνεχίσουµε να
προσπαθούµε, θα είµαστε εδώ όρθιοι,
δίκαιοι, ακούραστοι και έτοιµοι να
ανταποκριθούµε σε κάθε νόµιµο και
λογικό αίτηµα κατοίκων του νησιού.
∆εν µας πτοούν ούτε οι µεµονωµένες
επιθέσεις που δεχόµαστε, ούτε η
κατευθυνόµενη κριτική, ούτε τα
οργανωµένα τοπικά συµφέροντα που
είχαν συνηθίσει σε διαφορετική και
ευνοϊκή µεταχείριση. Μας δίνει
δύναµη η αγάπη του κόσµου, του
απλού καθηµερινού Παριανού πολί-
τη. Μόνο γι’ αυτό αξίζει να συνε-
χίσουµε να προσπαθούµε».

             ∆∆εενν  γγίίννεεττααιι  ππρροοσσππάάθθεειιαα  υυλλοοπποοίίηησσήήςς  ττοουυςς

 íá áðïìáêñõíèïýí ôþñá

«Η δηµιουργία του Εµπορικού
Λιµανιού δεν έχει να κάνει µε
την οικονοµική ανάπτυξη του
νησιού ή µε την γιγάντωση
του. Έχει να κάνει µε την
ασφάλεια των κατοίκων του
νησιού των παιδιών τους και
µε την ασφάλεια των εκατο-
ντάδων χιλιάδων επισκεπτών»

«Υπάρχει η δυνατότητα, µέσα
σε µια τετραετία, να έχει αλλά-
ξει ριζικά η Λιµενική υποδοµή
και εµφάνιση του νησιού και
όχι µόνο στην Παροικία αλλά
και στην Νάουσα, στο Πίσω
Λιβάδι, στην Αλυκή, στον
Αµπελά και όπου αλλού χρειά-
ζεται παρέµβαση»
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ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟ
Το Γρι-Γρι “Μαρία”

ΤΣΑΝΤΑΝΗΣ
ΦΡ. ΑΡΣΕΝΙΟΣ

««ΜΜεεγγάάλλοοςς
ααδδεελλφφόόςς»»
Για µυαλά! 
Ξεπερνά πράγµατι τα πλέον
εφιαλτικά σενάρια επιστη-
µονικής φαντασίας το νέο
λογισµικό της «Microsoft» το
οποίο ενσωµατώνεται στους
εργαζόµενους προκειµένου
να καταγράφεται η παραγω-
γικότητα µέσω ελέγχου του
ίδιου του µυαλού τους.
Η βρετανική εφηµερίδα
«Times» γράφει ότι η
«Microsoft» έχει ήδη κατα-
θέσει αίτηση ευρεσιτεχνίας
για το πρόγραµµα που
ξεπερνά κατά πολύ τον «ανι-
χνευτή ψεύδους», καθώς
επιτρέπει στους εργοδότες
να αξιολογούν τους υφιστά-
µενούς τους µέσω της
µέτρησης των καρδιακών
παλµών, της θερµοκρασίας
του σώµατος, της πίεσης και
των συσπάσεων του προσώ-
που!
Το νέο πρόγραµµα περιλαµ-
βάνει… ασύρµατους αισθη-
τήρες που θα «προσαρµόζο-
νται» στους εργαζόµενους
και θα δίνουν τη δυνατότη-
τα επιτήρησής τους σε
βαθµό που µπορεί να
συγκριθεί µόνο µε το στενό
έλεγχο που ασκεί η NASA
επί των αστροναυτών της
όταν βρίσκονται στο
∆ιάστηµα! Σύµφωνα µε την
ξένη εφηµερίδα, τα στοιχεία
που θα καταγράφει το νέο
λογισµικό είναι παραπάνω
από αρκετά για την κατάρτι-
ση του πλήρους ιατρικού
και ψυχολογικού προφίλ
των εργαζοµένων σε κάθε
στιγµή του εργασιακού βίου
τους.
Είναι προφανές ότι το
παραπάνω σύστηµα έρχεται
να συµπληρώσει όλα τα
µέχρι σήµερα συστήµατα
παρακολούθησης, ποδηγέ-
τησης και καταστολής που
χρησιµοποιούν οι πολυεθνι-
κές και οι κυβερνήσεις τους
κατά των λαών.
Αν δεν τους σταµατήσουµε
είναι σίγουρο ότι δε θα στα-
µατήσουν πουθενά.

Σωτήρης Χουλιάρας

Ο ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ ΣΥΓΧΑΙΡΕΙ
ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ 
Το διοικητικό συµβούλιο του πολιτιστικού
συλλόγου «Αρχίλοχος» συγχαίρει τους
Συλλόγους Γονέων και Κηδεµόνων όλων
των βαθµίδων εκπαίδευσης της Πάρου, για
την εξαιρετική πρωτοβουλία τους να κατα-
γράψουν και να παρουσιάσουν τα κτιριακά
προβλήµατα των σχολείων της Πάρου, στη
συνάντηση που οργάνωσαν, στους πολίτες
και τους εκπροσώπους των τοπικών αρχών
του νησιού. 
Είναι προφανές ότι συντασσόµαστε µε κάθε
τέτοια προσπάθεια που αποβλέπει στη βελ-
τίωση των συνθηκών ζωής στο νησί.
Ιδιαίτερα στη προκειµένη περίπτωση, που η
προσπάθεια αφορά τη βελτίωση των συνθη-
κών εκπαίδευσης των παιδιών µας.

Ραντεβού µε την ιστορία έχει
δώσει η ποδοσφαιρική οµάδα
του ΑΜΕΣ Νηρέα Νάουσας.
Και το ραντεβού είναι για την
προσεχή Κυριακή 18 Μαΐου
2008.
Οι παίκτες του Νίκου
Μοστράτου επικράτησαν την
περασµένη Κυριακή στο γήπε-
δο της Παροικιάς του Α.Ο.
Τήνου µε 2-0 και πήραν πανη-
γυρικά το εισιτήριο για τον
τελικό του πρωταθλήµατος.
Με νίκη την Κυριακή κόντρα
στον Πανθηραϊκό θα σφραγί-
σουν το εισιτήριο για την ∆’
εθνική.
Μεγάλος πρωταγωνιστής της
νίκης επί του Α.Ο. Τήνου
ήταν, για µια ακόµα φορά
φέτος, ο Λευτέρης ∆ουλγεράκης
που µε δυο προσωπικά γκολ έστειλε την οµάδα
της Πάρου στον µεγάλο τελικό. Έναν τελικό που
στην περυσινή περίοδο ο Νηρέας είχε φθάσει µια
ανάσα αλλά στον ηµιτελικό είχε αποκλειστεί από
την οµάδα που φέτος απέκλεισε. Τον Α.Ο.
Τήνου.
Τον ηµιτελικό της περασµένης Κυριακής παρακο-
λούθησαν περίπου 500 φίλαθλοι εκ των οποίων
οι 100 ήταν από την Τήνο.
Θα είναι ο δεύτερος τελικός, είτε αυτός γίνει στη
Σύρο, είτε στη Νάξο, φέτος για τον Νηρέα. Η
οµάδα της Νάουσας βρέθηκε και στον τελικό
του Κυπέλλου όπου ηττήθηκε από τον Α.Ο.
Μυκόνου µε 2-1.

Να σηµειώσουµε επίσης ότι ο Πανθηραϊκός ήταν
στον ίδιο όµιλο µε το Νηρέα στην κανονική
διάρκεια του πρωταθλήµατος µε την οµάδα της
Πάρου να µετράει δυο νίκες σε ισάριθµα µατς.
Πολύ καλή η διαιτησία του ∆εληγιάννη και των
εποπτών Μενδρινού και ∆εσύπρη.
ΑΜΕΣ ΝΗΡΕΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ: Τσουνάκης Ε.,
Γέραλης Ε. (92’ Τόδρης Κ.), Παπαδόπουλος Ε.,
∆εληµπαλταδάκης Μ., Μπαρµπαρήγος Π.,
Κραβαρίτης Κ., Κρητικός Ν. (90’ Ρούσσος Γ.),
Μποφάκος Θ., ∆ουλγεράκης Ε., Βάρσαµος Π.,
Τόδρης Ν. (66’ Λουκής Α.).
Ο προπονητής του Νηρέα Νάουσας Νίκος
Μοστράτος µετά το τέλος του ηµιτελικού µε τον
Α.Ο. Τήνου δήλωσε:

«∆εν ξέρω πως θα παρουσιαστεί στον τελικό ο
Πανθηραϊκός. Έχουν και αυτοί κάποιες απουσίες.
Την οµάδα τη γνωρίζουµε. Έχουµε παίξει φέτος
δυο φορές και έχουµε κερδίσει και τις δυο. Ο
τελικός όµως είναι ένα ξεχωριστό παιχνίδι.
Έχουν άλλη ψυχολογία αφού παίζεται µια
άνοδος σε µεγαλύτερη κατηγορία σε 90 λεπτά, ή
στην παράταση, ή ακόµα και στα πέναλτι.
Απόδειξη ότι ο Πανθηραϊκός απέκλεισε ένα
φαβορί µέσα στη Μύκονο παίζοντας µε 10 παί-
κτες από το 60’ και από το 85’ µε 9 παίκτες στην
παράταση. ∆εν υπάρχουν φαβορί σε αυτά τα
παιχνίδια. Εάν είµαστε σοβαροί και συγκεντρω-
µένοι στο στόχο µας θα κάνουµε το όνειρο
πραγµατικότητα».

Ο τελικός µε τον
Πανθηραϊκό θα γίνει
µάλλον στη Σύρο την
ερχόµενη Κυριακή. Το
µάλλον πάει στην
έδρα του παιχνιδιού
και όχι στην ηµέρα και
αυτό γιατί ο
Πανθηραϊκός
αντέδρασε στην...
πληροφορία ότι ο
τελικός θα γίνει στη
Σύρο. Η οµάδα της
Σαντορίνης θέλει σαν
έδρα το γήπεδο της
Νάξου. Οριστική
απόφαση θα πάρει η
ΕΠΣ Κυκλάδων
σήµερα Πέµπτη.

““ÍÍççññÝÝáá  ììððïïññååßßòò
ôôççíí  ÜÜííïïääïï!!””
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ΠΑΡΟΣ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ τηλ.: 22840 24254, fax: 22840 24977

ΝΑΟΥΣΑ περιφερειακός Νάουσας - Μάρπησσας

τηλ.: 22840 28557, fax: 22840 24977

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ τηλ.: 22840 61196

ΣΚΕΦΤΕΣΤΕ ΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ…

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ… ΣΩΣΤΑ,

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ, ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΟ

ΤΡΟΠΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ

ΠΟΥ ΕΣΕΙΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Ενηµερωθείτε τώρα: 2284024142-2284024242

Συναντήθηκαν τα Τρίκαλα και οι Κυκλάδες, οι Κυκλάδες και τα Τρίκαλα αδελ-
φοµένοι µε τον ίδιο στόχο. Τη διάδοση και διάσωση των παραδόσεων της χώρας
µας. Η συνάντηση πραγµατοποιήθηκε το περασµένο Σάββατο 3 Μαΐου στην
κεντρική πλατεία της Αντιπάρου. Η Πασχαλινή εκδήλωση, στο πλαίσιο της
παγκόσµιας ηµέρας του χορού, σηµατοδότησε και την έναρξη των εκδηλώσεων
που διοργανώνει για 6η συνεχή χρονιά η Κοινότητα «Καλοκαίρι 2008» µε αθλητι-
κούς αγώνες, θεατρικές παραστάσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις.
Πήραν µέρος η Εστία Λαογραφικών µελετών του Νοµού Τρικάλων µε πλούσιες
αυθεντικές φορεσιές και χορευτές από όλες τις ηλικίες που χειροκροτήθηκαν,
καθώς και το χορευτικό συγκρότηµα από τη Νάξο που µαζί µε αυτό της
Κοινότητας Αντιπάρου παρουσίασαν Κυκλαδίτικους χορούς.

Áíôßðáñïò, “Êáëïêáßñé 2008”

×üñåøáí ìå ôá... Ôñßêáëá

Είναι αρκετά 23 χρόνια για τη
δράση ενός Συλλόγου µε καλές
αλλά και δύσκολες στιγµές. Η
επιβράβευση ήρθε µέσα από την
σηµαντικότερη, ίσως, πρόσκλη-
ση, της πορείας όλων αυτών των
χρόνων, να εκπροσωπήσει την
Ελλάδα σε προολυµπιακές εκδη-
λώσεις στην Σαγκάη Κίνας. 
Το ιστορικό ταξίδι στην Άπω
Ανατολή έδωσε τη δυνατότητα
στην Πάρο και την Ελλάδα να
σταθούν δίπλα σε χώρες-εκπρο-
σώπων των ηπείρων της γης
στα πλαίσια ενός παγκόσµιου
γεγονότος όπως η Ολυµπιάδα
του Πεκίνου 2008.
Η πρώτη επιτυχία ήταν η εξα-
σφάλιση µιας τόσο σηµαντικής
πρόσκλησης για την Ελλάδα και
τον σύλλογο και µάλιστα σ’ αυτή
τη χρονική συγκυρία, που ήρθε
σαν αποτέλεσµα της µακρόχρο-
νης ποιοτικής παρουσίας του και
της πολύ καλής διεθνούς βαθµο-
λογίας του στην ΟΥΝΕΣΚΟ. 
Η ΟΥΝΕΣΚΟ Κίνας ήταν ο ουσια-
στικός διοργανωτής του
Φεστιβάλ Τσανγτσού Σαγκάης
26/-6/5 2008 µε θέµα
«Ολυµπιακοί αγώνες». Το φεστι-
βάλ εξασφάλιζε, όπως πάντα άρι-
στες συνθήκες διαµονής, υγιεινής
και ασφάλειας, πράγµατα που
ήταν γνωστά πριν την αναχώρη-
ση ενώ είχε γίνει και δηµόσια
ενηµέρωση των συµµετεχόντων
και των γονέων τους για κάθε
λεπτοµέρεια του ιστορικού αυτού
ταξιδιού.
Στο σηµείο αυτό ο Σύλλογος
θέλει να ευχαριστήσει ακόµα µια
φορά τους γονείς των µελών,
που τον εµπιστεύτηκαν για
ακόµα µια φορά, γνωρίζοντας ότι
όλα είναι εξασφαλισµένα και
οργανωµένα µε µεγάλη προσοχή.
Άλλωστε το αποτέλεσµα µιλά
από µόνο του.
Η τοπική κυβέρνηση της περιφέ-
ρειας το Κίτρινου Ποταµού(Γιαν
τσε) φρόντισε για όλες τις
λεπτοµέρειες, παρέχοντας σε όλα
τα συγκροτήµατα ιδανικές συν-
θήκες σε όλα τα επίπεδα.
Φαντασµαγορική ήταν η τελετή
Έναρξης στο Κλειστό Ολυµπιακό
στάδιο της πόλης , θύµιζε πράγ-
µατι Ολυµπιάδα. Εκατοντάδες
εθελοντές, χορευτές, µουσικοί,
τραγουδιστές και ηθοποιοί
παρουσίασαν ένα υπερθέαµα 3
ωρών βασισµένο στην παράδοση
της Κίνας αλλά των άλλων
χωρών που συµµετείχαν. Τα
θέµατα ήταν ποικίλα, γεµάτα
χρώµα, κίνηση και πάθος για την
τελειότητα. Η πρώτη εµφάνιση
της Ελλάδας ήταν εντυπωσιακή
και κέρδισε από την στιγµή εκεί-
νη τις εντυπώσεις Κινέζων και
φιλοξενουµένων.
Ακολούθησαν παραστάσεις σε
εκπληκτικά πάρκα-κήπους µε
άφθονα νερά, παραδοσιακές
παγόδες, ναούς του Κοµφούκιου,
τεχνητά νησιά και καταρράκτες
µε το ελληνικό Συγκρότηµα να
γίνεται δεκτό παντού µε ενθου-
σιασµό και αγάπη για την Ελλάδα
και την ιστορία της.
Τα µέλη του Συλλόγου είχαν τη
µοναδική ευκαιρία να κάνουν
βόλτες σε λίµνες µε παραδοσια-
κές κινέζικες βαρκούλες αλλά και
στα δάση µε τρενάκια που διέθε-
τε το φεστιβάλ.
Σηµαντική ήταν η επίσκεψη στην
ιστορική πόλη Σουτζόου, µια από
τις γραφικότερες της Κίνας.
Εκεί έγινε ξενάγηση σε κοµφου-
κιανκούς κήπους ενώ η σηµαντι-
κότερη στιγµή ήταν η παρακο-
λούθηση κινέζικης όπερας µέσα
σε µια παλιά παγόδα της δυνα-
στείας των Τσιανκ από εξαιρετι-
κούς καλλιτέχνες που είχαν έλθει
από το Πεκίνο. ∆εν µπορεί κανείς

να παραλείψει την ανάβαση στο
τείχος της πόλης που ανεβοκατέ-
βαινε τα βουνά µε µεγάλες πύλες
και οχυρώσεις θυµίζοντας το
Σινικό (σηµαίνει κινέζικο) τείχος. 

Οι παριανοί φέρνουν την
Ολυµπιακή Φλόγα σην Κίνα
Η πιο συγκινητική στιγµή του
ταξιδιού ήταν η εµφάνιση στην
Τελετή λήξης στο µεγάλο θέατρο
της πόλης. Στο ελληνικό
Συγκρότηµα έγινε η εξαιρετική
τιµή να κλείσει το Φεστιβάλ
παρουσιάζοντας την Αφή της
Ολυµπιακής Φλόγας στην Αρχαία
Ολυµπία και τη µεταφορά της
στην Κίνα. Ιέρειες ήταν οι κοπέ-
λες του Συγκροτήµατος, πρω-
θιέρεια η Ευαγγελία

Αναγνωστοπούλου η οποία
έκανε την δέηση στον Απόλλωνα
να  στείλει τις ακτίνες του. Ο
πρώτος έλληνας λαµπαδη-
δρόµος ήταν ο Παναγιώτης
Μενέγος που παρέδωσε την
Φλόγα στον Κινέζο λαµπαδηδρό-
µο που τον καλωσόρισε στους
Ολυµπιακούς Αγώνες του
Πεκίνου 2008. Στη συνέχεια
χορεύτηκε ο αρχαίος παριανός
χορός Αγέρανος γύρω από τον
αρχαίο βωµό.
Το κοινό παρακολουθούσε
εκστατικό την απλή, λιτή αυτή
εικόνα που προέβαλε το κλασικό
στοιχείο του ελληνικού πολιτι-
σµού. Μετά το τέλος της εκδή-
λωσης έγινε..χαµός. Οι δηµοσιο-
γράφοι ζητούσαν συνεντεύξεις,
τα τηλεοπτικά µέσα έδειχναν
συνέχεια την Αφή της φλόγας,
ενώ η Τοπική Κυβέρνηση παρέ-
δωσε στον Σύλλογο έγγραφη
πρόσκληση να επισκεφθεί ξανά
την Κίνα, την περίοδο των
Ολυµπιακών Αγώνων και να
παρουσιάσει το πρόγραµµά του.
H βαθµολόγηση που αναγράφηκε
στον ∆ίπλωµα του Φεστιβάλ
ήταν «Excellent» [Eξαιρετικά]. Η
τιµή µεγάλη για το νησί µας και
τον Σύλλογο ,µοναδική.
Η τελική δεξίωση  έγινε σε

αίθουσα πολυτελέστατου ξεοδο-
χείου, παρουσία υψηλών κυβερ-
νητικών παραγόντων, όπου η
ελληνική αποστολή έδωσε και
δέχτηκε πολλά δώρα από τους
διοργανωτές αλλά και τις άλλες
δέκα συµµετέχουσες χώρες. 
Η τελευταία ηµέρα ήταν αφιερω-
µένη σε επίσκεψη στη  Σαγκάη
των είκοσι εκατοµµυρίων κατοί-
κων, µια πόλη σύγχρονη, µε
πολλούς και  εντυπωσιακούς
ουρανοξύστες που επιβάλλονται
στον χώρο. Από την πόλη περνά-
ει και ο περίφηµος Κίτρινος
ποταµός, ο τρίτος στο κόσµο,
στον οποίο η αποστολή έκανε
βόλτα µε πλοίο από το κέντρο
της πόλης. Το αρχαιολογικό
Μουσείο Σαγκάης ήταν επιβλητι-

κό, µε εξαιρετικά εκθέµατα που
έφεραν πιο κοντό τον κινεζικό
πολιτισµό, γλυπτά, νοµίσµατα,
έγγραφα, πίνακες ζωγραφικής,
πορσελάνες Τσάϊνα, έπιπλα,
φορεσιές, µουσικά όργανα και
άλλα στοιχεία πολιτισµού. 
Η αγορά της Κίνας είναι γνωστή.
Στο Γιου Γιουάν της Σαγκάης, το
µεγαλύτερο παραδοσιακό εµπο-
ρικό κέντρο της πόλης, µπορού-
σε να βρει κανείς τα πιο γνωστά
προϊόντα, κατασκευασµένα
βέβαια στην Κίνα, σε τιµές… απί-
θανες.

Στο αεροδρόµιο Πουντόν της
πόλης τα δακρυσµένα µάτια των
Κινέζων που αποχαιρετούσαν

τους Έλληνες δήλωναν πως δεν
περάσαµε απαρατήρητοι…
∆εν µπορούµε να µην ευχαριστή-
σουµε ανθρώπους που µας βοή-
θησαν στην πραγµατοποίηση
αυτού του ιστορικού ταξιδιού,
την κα Αβραµίδου και τον κο
Γερακόπουλο της Ελληνικής
Πρεσβείας στο Πεκίνο, τον
Πρόξενο της Ελλάδας στην
Σαγκάη τον κο Άννινο, την
Μορφωτική Ακόλουθο της
Κινεζικής Πρεσβείας στην Αθήνα
κα Γιου, τον Ου Τζε και την
Καρολ , τους απίθανους
Κινεζούληδες αρχηγούς µας,
όπως και τον φωτογράφο
Σταύρο Νιφλή.

Η  Πάρος  σττις  ππροολυμππιακές  εεκδηηλώσεεις  σττηην  Κίνα:  

Ï êáëýôåñïò åïñôáóìüò...
......ττωωνν  2233  χχρρόόννωωνν  δδρράάσσηηςς  ττοουυ    ΜΜοουυσσιικκοοχχοορρεευυττιικκοούύ
ΣΣυυγγκκρροοττήήμμααττοοςς  ΝΝάάοουυσσααςς

Συμμετοχή  μαθητών  Σχολής  Μουσικής
στον  Πανελλήνιο  ∆ιαγωνισμό  της  ΧΧ.Ο.Ν.
Για δεύτερη συνεχή χρονιά µαθητές της Σχολής Μουσικής του ∆ήµου Πάρου συµµετείχαν
στον Πανελλήνιο διαγωνισµό πιάνου που διοργάνωσε η Χ.Ο.Ν. µέλος του οµίλου Ουνέσκο
Ελλάδος. Ο διαγωνισµός πραγµατοποιήθηκε στις 12 και 13 Απριλίου στο θέατρο Κάρολος
Κουν στον Άλιµο. Οι µαθήτριες από την Αντίπαρο Αγγελική Ντότσικα και Τριανταφύλλου
Αντωνία προετοιµάστηκαν πολλούς µήνες για να επιτύχουν µια όµορφη εµφάνιση στο δια-
γωνισµό. Η πρώτη πήρε πρώτο έπαινο και η δεύτερη αναµνηστικό έπαινο. Η διεύθυνση
και οι καθηγητές της Σχολής συγχαίρουν τα παιδιά, τους εύχονται καλή πρόοδο και  τους
εύχονται να συνεχίσουν µε επιµονή και όρεξη την µελέτη της µουσικής.



Π α ρ ι α ν ό ς  Τ ύ π ο ςΠ α ρ ι α ν ό ς  Τ ύ π ο ς8 Πέμπτη  15  Μαΐου  2008

Προσοχή  κλέββουν  και  εκκλησίεςς  
Το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου στο λιµάνι της Παροικιάς ήταν ο στόχος διαρρηκτών. ∆ύο φορές επιχεί-
ρησαν να κλέψουν το παγκάρι του ναού. Τη µία τις νυκτερινές ώρες του Σαββάτου ή ξηµερώνοντας
Κυριακή (3 προς 5 Μαΐου), όπου έσπασαν το παράθυρο της πόρτας που βλέπει στο πάρκο, χωρίς να µπο-
ρέσουν να µπουν µέσα στο ναό και τη δεύτερη την Κυριακή 5 Μαΐου και κατά το  χρονικό διάστηµα από
τις 7 µ.µ. µέχρι τις 9 µ.µ., όπου απουσίαζε ο πιστός που οικιοθελώς επιµελείται το ναό. Η πόρτα ήταν
ανοιχτή, οι διαρρήκτες µπήκαν στο ναό και επιχείρησαν χωρίς επιτυχία να παραβιάσουν το παγκάρι.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι το γραφικό εκκλησάκι του λιµανιού είχε γίνει στόχος διαρρηκτών και τον Ιανουάριο
του 2007. Τα αστυνοµικά και τα λιµενικά όργανα  ας προσέξουν την περίπτωση, ιδιαίτερα τώρα που µπαί-
νουµε στην θερινή περίοδο και την Πάρο θα την επισκεφθεί «κάθε καρυδιάς καρύδι».

Η Πούντα της Παροικιάς συγκε-
ντρώνει πλέον µεγάλο αριθµό επι-
βατών και οχηµάτων οι οποίοι
µετακινούνται προς την Αντίπαρο,
εξ αιτίας της µεγάλης ανάπτυξης
που παρουσιάζει το γειτονικό νησί.
Το λιµενικό έργο που πρόσφατα
πραγµατοποιήθηκε από τη
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση δεν

έλυσε  τα προβλήµατα που υπάρ-
χουν. Τα απαγορευτικά λ.χ. συνε-
χίζουν να ταλαιπωρούν τους µαθη-
τές που µετακινούνται καθηµερινά
από την Αντίπαρο προς την Πάρο
και ο λιµενοβραχίονας και η νέα
θέση προσέγγισης που δηµιουργή-
θηκε, δεν µπορούν να λειτουργή-
σουν, επειδή δεν υπάρχει προστα-

σία από φυσικούς ογκόλιθους.
Όµως πέρα από τα ζητήµατα αυτά,
η περιοχή πρέπει να προσεχθεί.
Υπάρχουν αυτοκίνητα που οι ιδιο-
κτήτες τους τα εγκατέλειψαν εδώ
και ένα χρόνο στο µεγάλο πάρκινκ
που δηµιουργήθηκε, υπάρχουν
χώροι µε πολλά σκουπίδια, που
µέχρι τώρα κανείς δεν φιλοτιµήθη-

κε να τα µαζέψει, υπάρ-
χουν χώροι που έχουν
γίνει δηµόσια ουρητήρια,
επειδή κανείς δε σκέφτη-
κε να κατασκευάσει τουα-
λέτες και βέβαια τα αφη-
µένα εδώ και δεκαετίες
µπλόκια δεσπόζουν εν
µέσω σκουπιδιών. 

ÅãêáôÜëåéøç êáé áäéáöïñßá

Πέρασαν  40  μέρες  από  την
εκδημία  του  μακαριστού  Αμβρόσιου
Σαρανταήµερο µνηµόσυνο  για τον µακαριστό
Αµβρόσιο πραγµατοποιήθηκε σήµερα Κυριακή
στον Ι. Ναό της Εκατονταπυλιανής. Χοροστάτησε
ο τοποτηρητής της Μητρόπολης Παροναξίας και
µητροπολίτης Σάµου και Ικαρίας κ.κ. Ευσέβιος.
Παρέστη επίσης ο µητροπολίτης Θήρας κ.κ.
Επιφάνιος. Τίµησαν τη µνήµη του Αµβρόσιου ο
Γραµµατέας του ΠΑΣΟΚ και πρώην δήµαρχος
Πάρου Γιάννης Ραγκούσης και οι βουλευτές
Γιάννης Βρούτσης και Παναγιώτης Ρήγας.

««ΠΠρροοσσθθήήκκεεςς  σστταα  ““ΤΤοοππωωννύύμμιιαα
ττηηςς  ΠΠάάρροουυ””  κκααιι  ννέέαα  ττοοππωωννύύμμιιαα»»
Το βιβλίο του Νίκου Χρ.
Αλιπράντη ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΣΤΑ
«ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ»
ΚΑΙ ΝΕΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ έρχεται
να προσθέσει συµπληρώσεις σε
αρκετά από τα τοπωνύµια του
πρώτου του βιβλίου «ΤΟΠΩΝΥ-
ΜΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ» και να προ-
σθέσει νέα που ανακαλύφθηκαν
σε παλαιά έγγραφα, βιβλία κ.ά.
Από τα περιεχόµενα της αξιόλο-
γης αυτής µελέτης αντιγράφουµε: Αρχαίες παρουσίες
σε τοπωνύµια της Πάρου. Αλφαβητική καταγραφή των
τοπωνυµίων. Ειδολογικός πίνακας τοπωνυµίων.
Ευρετήριο κυρίων ονοµάτων.
Ο Νίκος Αλιπράντης είναι πολυγραφότατος και έχει
κυκλοφορήσει 34 βιβλία ιστορικού, γλωσσικού και
λογοτεχνικού περιεχοµένου.

Mε αφορµή την επιχειρούµενη
διάσπαση του Εφετείου Αιγαίου
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Πάρου
εξέδωσε οµόφωνα µε την υπ’
αρίθµ. 155/2008 απόφασή του
το παρακάτω ψήφισµα:
Με την προτεινόµενη διάσπαση
του Εφετείου Αιγαίου και την
ίδρυση Εφετείου Βορείου Αιγαίου
υποβαθµίζεται η απονοµή δικαι-
οσύνης στην περιοχή του Αιγαίου
από το Ανώτερο ∆ικαστήριό του,
που κατακερµατίζεται. Το ιστορι-
κό Εφετείο Αιγαίου που λειτουρ-
γεί στη Σύρο συνεχώς από το
1914 δεν είναι κοινή διοικητική
υπηρεσία. Είναι η καρδιά της
δικαιοσύνης στο Αιγαίο, στον πιο
ευαίσθητο εθνικό χώρο της ελλη-

νικής επικράτειας.
Η επιχειρούµενη διάσπαση του
Εφετείου Αιγαίου, εάν πραγµατο-
ποιηθεί, θα επιφέρει πλείστα όσα
προβλήµατα στα νησιά του
Ανατολικού Αιγαίου, που σήµερα
καλύπτονται χωρίς προβλήµατα,
µε τις µεταβατικές έδρες του, ενώ
υπάρχει κίνδυνος περαιτέρω υπο-
βάθµισης µε την πιθανή µετατρο-
πή του από κύριο δικαστήριο της
Σύρου σε µεταβατική έδρα του
Εφετείου Πειραιά.
Η οικονοµική επιβάρυνση του
κράτους από την ίδρυση νέων
δικαστηρίων είναι σαφώς µεγαλύ-
τερη από την απαιτούµενη για
την εύρυθµη λειτουργία των δικα-
στηρίων όλων των βαθµίδων που

σήµερα δυσλειτουργούν σ’ όλους
τους νοµούς του Αιγαίου.
Η αναστάτωση που θα δηµιουρ-
γηθεί στους κατοίκους των
νησιών, σε συνδυασµό µε την
κακή διανησιωτική επικοινωνία
είναι πλέον ή βέβαιον ότι θα επι-
τείνει την ανασφάλεια των νησιω-
τών και θα λειτουργήσει µεσο-
πρόθεσµα αντιαναπτυξιακά σε
ολόκληρο το Αιγαίο.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Πάρου
εκφράζει τη συµπαράστασή του
στους φορείς που αγωνίζονται για
την αποτροπή του επιχειρούµε-
νου εγχειρήµατος και θα αγωνι-
στεί µαζί τους για την παραµονή
του Εφετείου Αιγαίου στην
Ερµούπολη της Σύρου.

Ψήφφισμα  ∆ήμου  Πάρου  για
τη  διάσππαση  του  Εφφετείου  Αιγαίου

Ο φανός του λιµενοβραχίονα παραµένει σβηστός
µε αποτέλεσµα να υφίσταται κίνδυνος ναυτικού ατυχήµατος
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Με ενδιαφέρουσες ειδήσεις
στις αποσκευές του επέ-
στρεψε από την Αθήνα στο
νησί ο πρόεδρος της
∆ηµοτικής Τοπικής
Οργάνωσης της Νέας
∆ηµοκρατίας Πάρου -
Αντιπάρου Χαράλαµπος
Μαλινδρέτος. Ο κ.
Μαλινδρέτος είχε στην
πρωτεύουσα σειρά επαφών
µε στελέχη της κυβέρνησης
για θέµατα υγείας και παι-
δείας.
Ο πρόεδρος της ∆ηµ. Τ.Ο.
Ν.∆. Πάρου – Αντιπάρου
µίλησε στον «Π.Τ.» για τις
επαφές του αυτές αλλά και
για τα αποτελέσµατα που
είχαν.

Κύριε Μαλινδρέτο έχου-
µε διαπιστώσει ότι το
τελευταίο διάστηµα και
µε την ιδιότητα του προ-
έδρου της ∆ηµ. Τ.Ο. της
Ν.∆. Πάρου - Αντιπάρου
έχετε αναπτύξει έντονη
δραστηριότητα. Πέστε
µας σε ποιους τοµείς έχετε επικε-
ντρώσει το ενδιαφέρον σας.
«∆ύο είναι τα βασικά ζητήµατα που απα-
σχολούν την οργάνωσή µας την οποία
έχω την τιµή να εκπροσωπώ. Το πρώτο
αφορά την υγεία των συµπατριωτών µας
και το δεύτερο την ποιότητα της εκπαί-
δευσης των παιδιών µας που είναι η
αυριανή ελπίδα του τόπου µας. Και για
να ξεκαθαρίσουµε εξαρχής τα πράγ-
µατα, η οργάνωσή µας δεν υποκαθι-
στά σε καµία περίπτωση τα θεσµικά
όργανα της Πολιτείας. Ο ρόλος και η
επιθυµία µας είναι να βοηθούµε και να
στηρίζουµε τους ανθρώπους που εθελο-
ντικά προσφέρουν έργο στα νησιά µας,
στην Πάρο και την Αντίπαρο».

Υπάρχουν νεότερα για το Κέντρο
Υγείας – νοσοκοµείο;
«Θεωρούµε την εξαγγελία που έκανε ο
υφυπουργός Υγείας Γιώργος
Κωνσταντόπουλος στην Πάρο κατά την
επίσκεψή του µετά από πρόσκληση
γυναικών της Τοπικής Ν.∆. πολύ σηµα-
ντική για τον τόπο µας. Αυτό βέβαια δε
σηµαίνει ότι µέχρι την υλοποίησή της δε
θα περάσουµε από πολλά και δύσκολα
στάδια. Το πρώτο πρόβληµα που έχουµε
να αντιµετωπίσουµε είναι η εξεύρεση
κατάλληλου χώρου για την ίδρυση
Κέντρου Υγείας - νοσοκοµείου. θεωρούµε
τη σύσταση επιτροπής, που όρισε ο
∆ήµος και ερευνά την ανεύρεση χώρου
ένα θετικό βήµα. Όµως η εξεύρεση
χώρου αφορά και όλους του Παριανούς
που πρέπει να αποδείξουν ότι συµµερίζο-
νται την ανάγκη για δηµιουργία ικανής
πρωτοβάθµιας περίθαλψης στην Πάρο.
Χρειαζόµαστε γενναιόδωρους συµπατριώ-
τες που θα ακολουθήσουν το λαµπρό

παράδειγµα του αείµνηστου Νικόλα
Παντελαίου του δωρητού της γης για το
πρώτο αεροδρόµιο στην Πάρο.
Στη συνάντηση που είχαµε µε τον υφυ-
πουργό υγείας µαζί µε τον πρόεδρο της
διοικούσας Επιτροπής του Κ.Υ. Πάρου
Γιώργο Μπιζά -ο υπουργός ∆.
Αβραµόπουλος απουσίαζε στο εξωτερικό-
επιβεβαιώθηκε το ενδιαφέρον του υφυ-
πουργού ο οποίος ήδη υπέγραψε απόφα-
ση για την µετάβαση στην Πάρο κλιµακί-
ου τεχνικών του υπουργείου που θα
µελετήσει την υπάρχουσα αλλά και την
αναγκαιούσα υποδοµή που χρειάζονται
τα νησιά µας. Εν κατακλείδι µπορούµε
να πούµε ότι δεν πρέπει να χάσουµε τη
χρυσή ευκαιρία τη στιγµή που σήµερα
υπάρχει προφανώς και η πολιτική βού-
ληση του Υπουργείου».

Όσο αναφορά το δεύτερο ζήτηµα της
Παιδείας ποιες είναι οι πρόσφατες
ενέργειες και πρωτοβουλίες σας.
«Στη µακρά παραµονή µου στον
Οργανισµό σχολικών Κτιρίων συναντήθη-
κα µε τον Αρχιτέκτονα Αναστάσιο
Σταθόπουλο που συµµετείχε στην επιτρο-
πή αξιολόγησης του χώρου για την ανέ-
γερση νέου γυµνασίου Πάρου δίπλα στο
νεκροταφείο στο ∆ηµοτικό κτήµα. Η
γνώµη του ήταν ξεκάθαρη θεωρώντας το
χώρο ακατάλληλο επειδή γειτνιάζει
αµέσως σε µήκος 50 µέτρων µε το νεκρο-
ταφείο πράγµα που τον καθιστά ακατάλ-
ληλο σύµφωνα µε την τελευταία υπουργι-
κή απόφαση του υφυπουργού Σπ.
Ταλιαδούρου. Από την άλλη πρέπει να
είµαστε ειλικρινείς στον Παριανό λαό
λέγοντας ότι µπορεί να σταµατήσουν οι
ταφές στο υπάρχον νεκροταφείο όµως
θεωρείται αδύνατον η ανασκαφή του και
η µετατροπή του σε χώρο πρασίνου όπως

ελέχθει από τη µεριά του
∆ήµου. Στη συνάντηση
µου κατόπιν µε τον πρόε-
δρο του Ο.Σ.Κ. Θεόδωρο
Καρλάφτη µετέφερα τα
προβλήµατα στις κτιριακές
υποδοµές των σχολείων
των νησιών µας όπως αυτά
διατυπώθηκαν στην αξιέ-
παινη πρωτοβουλία των
γονιών. Η απάντησή του
ήταν ξεκάθαρη ότι τα
θέµατα αυτά θα πρέπει να
υποβληθούν στο Νοµάρχη
Κυκλάδων µέσω της
Επάρχου Πάρου ο οποίος
έχει και την αρµοδιότητα
των σχολικών υποδοµών.
Στην περίπτωση που ο
Νοµάρχης αδυνατεί να
ανταποκριθεί λόγω έλλει-
ψης πιστώσεων από το
υπουργείο Εσωτερικών
υποβάλει αιτιολογηµένο
αίτηµα στον υπουργό
Παιδείας ο οποίος µε
υπουργική απόφαση ανα-
θέτει στον Ο.Σ.Κ. την ανά-
ληψη του έργου.

Επίσης µε το φίλο πρόεδρο του Ο.Σ.Κ.
συζητήσαµε τρέχοντα θέµατα εξοπλισµού
των σχολείων µας µεταφέροντας τα αιτή-
µατα των διευθυντών. Υπήρξε άκρως θετι-
κή ανταπόκριση από τη µεριά του
Προέδρου ο οποίος θα ενεργοποιήσει
άµεση αποστολή εξοπλισµού στα σχολεία
µας πράγµα που είχε κάνει και πριν λίγο
καιρό.

Μαζί µε τον πρόεδρο του Ο.Σ.Κ. επισκε-
φθήκαµε την επόµενη ηµέρα τον υπουρ-
γό Παιδείας Ευριπίδη Στυλιανίδη. Η υπο-
δοχή υπήρξε εγκάρδια από τη µεριά του
υπουργού και το κυριότερο δεσµεύτηκε
ότι θα ανταποκριθεί θετικά όταν θα του
διατυπωθεί αίτηµα αδυναµίας της νοµαρ-
χίας Κυκλάδων επίλυσης των προβληµά-
των κτιριακών σχολικών µονάδων των
νησιών µας. Η επίσκεψη του υπουργού η
οποία προγραµµατίζονταν για το
Σαββατοκύριακο 17-18 Μαΐου στην
Πάρο αναβάλλεται λόγω ειληµµένων υπο-
χρεώσεών του στο εξωτερικό και η υπό-
σχεσή του ήταν ότι θα επισκεφθεί το νησί
µας µέσα στο Σεπτέµβριο.
Στα πλαίσια των συνατήσεών µου για τα
θέµατα παιδείας συναντήθηκα µε το φίλο
διοικητή του Ο.Ε.Ε.Κ. (Υπεύθυνος
Οργανισµός των δηµοσίων ΙΕΚ της
χώρας) Γιάννη Αδαµόπουλο όπου συζητή-
σαµε την προοπτική δηµιουργίας νέων
τµηµάτων ΙΕΚ στο νησί µας. Ενώ ο νόµος
µιλά για ένα κατώτατο αριθµό σπουδα-
στών -γύρω στους 20- για τη δηµιουργία
νέου τµήµατος συµφώνησε λαµβάνοντας
υπόψη τις νησιωτικές ιδιαιτερότητες για
ένα αριθµό γύρω στους 12 σπουδαστές
ανά τµήµα. Τον ενηµέρωσα ότι ήδη το
ΙΕΚ Πάρου σε συνεργασία µε το γραφείο
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης δέχονται τις
αιτήσεις των Παριανών υποψηφίων σπου-

δαστών  ώστε η δηµιουργία νέου τµήµα-
τος από το Σεπτέµβριο -παράλληλα µε τη
λειτουργία του υπάρχοντος- να ανταπο-
κρίνεται στις ανάγκες και στις επιθυµίες
των υποψηφίων σπουδαστών των νησιών
µας. Άλλωστε ο Γιάννης Αδαµόπουλος θα
συνοδεύει τον υπουργό παιδείας τον
Σεπτέµβριο στην επίσκεψή του στο νησί
µας όπου θα έχει προσωπική άποψη για
τα θέµατα αυτά».

Συναντηθήκατε και µε τον διοικητή
του ΟΑΕ∆ Γιώργο Βερναδάκη για τα
προβλήµατα του γραφείου ΟΑΕ∆ στην
Πάρο…
«Συναντήθηκα µε το διοικητή του ΟΑΕ∆
Γ. Βερναδάκη για τα προβλήµατα στελέ-
χωσης που αντιµετωπίζει το τοπικό γρα-
φείο ΟΑΕ∆ στην Πάρο. Η συνάντηση
αυτή έβγαλε µια σπουδαία είδηση. Ότι
µονιµοποιούνται οι σύµβουλοι εργασίας
–υπάρχει µια θέση στο γραφείο του
ΟΑΕ∆ Πάρου. Επίσης µετέφερα το αίτη-
µα του προϊσταµένου του γραφείου της
Πάρου για πέντε θέσεις στειτς, 2 Π.Ε. και
2 ∆.Ε. Όπως επίσης και τη µετάταξη ενός
υπαλλήλου που εργάζεται ήδη στο γρα-
φείο της Πάρου. Ο διοικητής δεσµεύτηκε
για την άµεση προώθηση όλων των αιτη-
µάτων που του είχαν υποβληθεί από τον
προϊστάµενο του γραφείου του ΟΑΕ∆
στην Πάρο».

Κατά τη διάρκεια της απουσίας σας
από το νησί µας το επισκέφθηκαν
πολλοί επίσηµοι ανάµεσά τους και ο
υπουργός Υγείας ∆ηµήτρης
Αβραµόπουλος…
«Ο υπουργός Υγείας ∆ηµήτρης
Αβραµόπουλος επικοινώνησε µαζί µου
την προηγουµένη του ταξιδιού του στην
Πάρο ενηµερώνοντάς µε για το ταξίδι του
αυτό. Από ότι έµαθα ο υπουργός είχε
εγκάρδιες και εποικοδοµητικές συναντή-
σεις στο ανεπίσηµο ταξίδι του µε ανθρώ-
πους του νησιού µας».

Εκτός από αυτούς τους τοµείς που
τους έχετε αξιολογήσει ως τους πιο
σοβαρούς έχετε ασχοληθεί και µε
άλλα δευτερευούσης σηµασίας ζητή-
µατα;
«Για την ∆ηµ. Τ.Ο. Ν.∆. αλλά και προσω-
πικά δεν υπάρχουν πρωτεύοντα και δευ-
τερεύοντα ζητήµατα.
Πιστεύουµε ότι όλα τα ζητήµατα από
αυτά της καθηµερινότητας µέχρι τα ζητή-
µατα παιδείας και υγείας είναι σηµαντικά
και αποτελούν αντικείµενο απασχόλησης
για όλους µας. ∆εν θα ήθελα να αναφερ-
θώ συγκεκριµένα αλλά έχουµε ήδη δώσει
δείγµατα γραφής στην Παριανή κοινωνία
όπως άλλωστε είχαµε δεσµευτεί και έχου-
µε την υποχρέωση.
Τελειώνοντας θέλω να εκφράσω τα συλλυ-
πητήρια µου στην οικογένεια του µέλους
της οργάνωσής µας Αργύρη Λατσού ενός
ανθρώπου έντιµου και πάνω από όλα
ειλικρινούς. Η απουσία µου από την
Πάρο δεν µε άφησε να παραστώ και να
αποχαιρετήσω τον καλό φίλο».

ΣΣυυννααννττήήσσεειιςς  σσττηηνν  ΑΑθθήήνναα  ττοουυ  ππρροοέέδδρροουυ  ττηηςς  ∆∆ηημμ..  ΤΤ..ΟΟ..  ΝΝέέααςς  ∆∆ηημμοοκκρρααττίίααςς
ΠΠάάρροουυ  -  ΑΑννττιιππάάρροουυ  ΧΧααρράάλλααμμπποουυ  ΜΜααλλιιννδδρρέέττοουυ  γγιιαα  θθέέμμαατταα  υυγγεείίααςς  κκααιι  ππααιιδδεείίααςς

ÊëéìÜêéï ôå÷íéêþí ôïõ õðïõñãåßïõ Õãåßáò
Ýñ÷åôáé óôçí ÐÜñï ãéá ôï Ê.Õ. - íïóïêïìåßï

��  ΘΘεεττιικκήή
δδέέσσμμεευυσσηη  ττοουυ

υυπποουυρργγοούύ
ΠΠααιιδδεείίααςς  γγιιαα  τταα
κκττιιρριιαακκάά  ππρροο-
ββλλήήμμαατταα  ττωωνν
σσχχοολλεείίωωνν  μμααςς

κκααιι  εεππίίσσκκεεψψήή  ττοουυ
σσττηηνν  ΠΠάάρροο  ττοο

ΣΣεεππττέέμμββρριιοο

��  ΛΛεειιττοουυρργγίίαα
κκααιι  δδεεύύττεερροουυ
ττμμήήμμααττοοςς  ΙΙΕΕΚΚ

σσττηηνν  ΠΠάάρροο

Κ.Τ.Ε.Λ. Πάρου Α.Ε. 
Η Κ.Τ.Ε.Λ. Πάρου Α.Ε. ζητάει να προ-
σλάβει οδηγούς λεωφορείων ως έκτα-
κτο προσωπικό ηλικίας άνω των 23
ετών για το χρονικό διάστηµα από
01/06/2008 έως 20/09/2008.
Τηλέφωνα επικοινωνίας 2284021133,
2284021395, 6979725660.

Εφτά χορωδίες, εφτά διευθυντές
χορωδιών, ογδόντα εννιά (89) χορωδοί
και µουσικοί και ο Πολιτιστικός
Σύλλογος «Αρχίλοχος» σας καλούν την
Κυριακή 18 Μαΐου και ώρα 20:00 στην
αίθουσα του «Αρχίλοχου» στο 1ο
Φεστιβάλ χορωδιών Πάρου « Η Πάρος
τραγουδά»   

Συµµετέχουν:
Παιδική Χορωδία Μουσικοχορευτικού
συγκροτήµατος Νάουσας Πάρου
Παιδική Χορωδία ∆ήµου Πάρου
Φωνητικό Σύνολο Κέντρου Αιγαίου
Φωνητικό Σύνολο Σχολής Μουσικής
∆ήµου Πάρου
Χορωδία Συλλόγου Γυναικών Νάουσας

Πάρου
Χορωδία Βυζαντινής Μουσικής Ιερού
Προσκυνήµατος Εκατονταπυλιανής
Πάρου και η
Χορωδία Μουσικοχορευτικού
Συγκροτήµατος Νάουσας Πάρου
Το ∆. Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου

«ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ»

1ο Φεστιβάλ Χορωδιών Πάρου
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Στον “Παριανό Τύπο”
µπορείτε να στέλνετε
µε fax: 2284025161
ή µε e-mail:
arparos@par.forthnet.gr
για δηµοσίευση
ανακοινώσεις, ευχαριστήρια,
µικρές αγγελίες, αναγγελίες
γάµων, επιστολές κ.λπ.

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

Πληροφορίες:
Τηλ.: 2284023738, 6932905529,
∆ηµήτρης.
Πωλείται στις Σωτήρες αγροτεµάχιο
τεσσάρων (4) στρεµµάτων, άρτιο και
οικοδοµήσιµο. Ευκαιρία!
Τηλ.: 22840-22285, 6932953666.
Πωλείται πλήρης εξοπλισµός σουβλατζί-
δικου σε τιµή ευκαιρίας. Τηλ.:
2284023825, 6938999240.
Πωλείται τζιπ Τσερόκι µοντέλο 9/2005,
εξατάχυτο, δερµάτινο σαλόνι, aircondi-

tion, καινούργια λάστιχα, βιβλίο σέρβις.
Πληροφορίες στο τηλ.: 6944226812.
Ζητείται υπάλληλος για τουριστικό γρα-
φείο στη Παροικιά της Πάρου.
Απαραίτητη γνώση ξένης γλώσσας,
χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή και
κάτοχος διπλώµατος αυτοκινήτου.
Πληροφορίες 22840 22302, κιν:
6944449902, Κοντού Μαριέττα.
Το ξενοδοχείο LEFKES VILLAGE ζητά
για την καλοκαιρινή σαιζόν: 1. Σερβιτόρα
- µπαργούµαν,
2. Βοηθοί κουζίνας - λάτζας. Τηλ.:
6932753415, Fax βιογραφικών: 210-
6755019.

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

Αγγελίες

Βαπτίσεις
Στις 29 Απριλίου 2008 στον
Άγιο Ραφαήλ βάπτισαν το κοριτσά-
κι τους ο Εµµανουήλ Φωκιανός
και η Φοινικώ Πουργιά και το
ονόµασαν Αλεξάνδρα – Χριστίνα
Στη 1 Μαΐου 2008 στον Ι.Ν.
Αγίου Ιωάννου Θεολόγου ∆ρυού ο
Φραγκίσκος Κεφάλας και η Ελένη
Ζαραµητροπούλου βάπτισαν το
αγοράκι τους και το ονόµασαν
Μιχαήλ.
Στις 4 Μαΐου στον Ι.Ν.
Παντάνασσας Νάουσας ο
Επαµεινώνδας Ζουµής και η Άννα
Παπανδρέου βάπτισαν το κοριτσά-
κι τους και το ονόµασαν Ειρήνη -
Άννα.
Στις 29 Απριλίου 2008 στην
Εκατονταπυλιανή ο Νικόλαος
Ρούσσος και η Παρασκευή
Περαντινού βάπτισαν το κοριτσάκι
τους και το ονόµασαν Μαρία -
Ιωάννα.
Στις 3 Μαΐου 2008 βάπτισαν το
κοριτσάκι τους ο Μανώλης
Κοντογιώργος και η Βασιλική
Καρακώστα και το ονόµασαν
Κυριακή.
Στις 28 Απριλίου 2008 στον Ι.Ν.
Κοιµήσεως Θεοτόκου Μαρµάρων ο
Αρσένιος Χριστόφορος και η
Φωτεινή Ρούσσου βάπτισαν το
κοριτσάκι τους και το ονόµασαν
Φανουρία.
Στις 4 Μαΐου 2008 στον Ι.Ν.
Παντάνασσας Νάουσας ο
Προκόπης Νοµικός και η Ειρήνη
Ζουµή βάπτισαν το κοριτσάκι τους
και το ονόµασαν Παναγιώτα -
Φιλοθέη.

Στις 28 Απριλίου στον Ι.Ν. Αγίου
Ιωάννου Θεολόγου ∆ρυού ο
Παναγιώτης Μελανίτης και η
Μαρία Σοµπόνη βάπτισαν το κορι-
τσάκι τους και το ονόµασαν Μαρία
- Χριστίνα.
Στις 3 Μαΐου 2008 στην
Εκατονταπυλιανή ο Απόστολος
Βαρβάτος και η Αναστασία Κακλή
βάπτισαν το κοριτσάκι τους και το
ονόµασαν Βασιλική.
Στις 2 Μαΐου 2008 στον Ι.Ν. Ζ.
Πηγής Άσπρου Χωριού ο Ιωάννης
Κυδωνιεύς και η Μαρία
Τριανταφύλλου βάπτισαν το αγο-
ράκι τους και το ονόµασαν
∆ηµήτριο.

Γάµοι
Παντρεύτηκαν στο ∆ηµαρχείο
στις 19 Απριλίου 2008 ο Βασίλης
Τριβυζάς του Γεωργίου και η
Αικατερίνη Τσαντουλή του
Γεωργίου.
Παντρεύτηκαν στο ∆ηµαρχείο
στις 29 Απριλίου 2008 ο Γεώργιος
Κλαµπατσέας του Λεωνίδα και η
Αθανασία Ελληνιάδη του
Αντωνίου.
Παντρεύτηκαν στην
Εκατονταπυλιανή στις 2 Μαΐου
2008 ο Χρήστος Παραδείσης του
Νικολάου και η ∆έσποινα -
Ευανθία Πολατώφ του Χρήστου.
Παντρεύτηκαν στον Ι.Ν.
Κοιµήσεως Θεοτόκου Αρχίλοχου
στις 3 Μαΐου 2008 ο ∆ηµήτρης
Σκιαδάς του Εµµανουήλ και η
Μαρία Σοµπόνη του Εµµανουήλ.
Παντρεύτηκαν στον Ι.Ν. Ζ.
Πηγής Άσπρου Χωριού στις 3

Μαΐου 2008 ο Αντώνιος
∆ελεγραµµάτης του Κωνσταντίνου
και η Γαρυφαλλιά Ρούσσου του
Ιωάννη.

Θάνατοι
Πέθανε στη Νάουσα στις 2
Απριλίου ο Βιώνης Κωνσταντίνος
του Σπυρίδωνα ετών 77.
Πέθανε στην Αθήνα και µεταφέρ-
θηκε στην Πάρο στις 4 Απριλίου
2008 ο Ιορδάνης Κονιανός του
Χρήστου ετών 89.
Πέθανε στην Πάρο στις 5
Απριλίου 2008 ο γιατρός
Ευθύµιος Κεµπάµπης ετών 80.
Πέθανε στη Νάουσα στις 19
Απριλίου 2008 η Μαρίνα
Σαµαλτάνη συζ. Βασιλείου ετών
79.
Πέθανε στην Αθήνα και µεταφέρ-
θηκε στη Μάρπησσα στις 20
Απριλίου 2008 ο Αναστάσιος
Πανταζής του Γεωργίου ετών 85.
Πέθανε στη Νάουσα στις 25
Απριλίου 2008 ο Χρήστος
Γαβαλάς του Στέφανου ετών 91.
Πέθανε στην Αθήνα και µεταφέρ-
θηκε στην Πάρο στις 27 Απριλίου
2008 η Ανδριανή Μελανίτη χηρ.
Πέτρου ετών 90.
Πέθανε στην Πάρο στις 3 Μαΐου
2008 ο Ανάργυρος Λατσός του
Ιωάννου ετών 63.
Πέθανε στην Πάρο στις 8 Μαΐου
2008 ο Παναγιώτης Καστανάκος
του Θεοδώρου ετών 60.
Πέθανε στη Μάρπησσα
στις 11 Μαΐου 2008
ο Εµµανουήλ Παντελαίος του
Νικολάου ετών 79.

ΈΈφφυυγγεε  οο
ΑΑρργγύύρρηηςς
ΛΛααττσσόόςς
Σε ηλικία 63 ετών απεβίωσε αιφνιδίως στις
3/5/08 ο Αργύρης Λατσός. Η εξόδιος ακο-
λουθία έγινε την Κυριακή 4/5/08 από τον
Ι.Ν. της Ζωοδόχου Πηγής στην Παροικιά,
την οποία παρακολούθησε πλήθος κόσµου
που τον συνόδευσε ως την
τελευταία του κατοικία.
Ο Αργύρης Λατσός ήταν ενεργό µέλος της
τοπικής µας κοινωνίας. Συµµετείχε σε πολ-
λούς πολιτικούς αγώνες και την τετραετία
1999-2002 υπηρέτησε την Πάρο ως δηµοτι-
κός σύµβουλος και µέλος της δηµαρχιακής
επιτροπής του Ενιαίου ∆ήµου Πάρου, ανα-
πτύσσοντας αξιόλογη δραστηριότητα. Ο
Παριανός τύπος εκφράζει τα βαθειά του
συλλυπητήρια στη σύζυγό του Αντωνία,
στον γιό του Γιάννη και στ΄αδέρφια του.

Πάρος Παροικιά διαµέρισµα 100 τµ πάνω ορό-
φου µε δυο υπνοδωµάτια µπάνιο κουζίνα, βερά-
ντες, σε κεντρικό σηµείο τιµή 120.000 ευρώ
µεσιτικό Λεοντής. Τηλ. 6944-276444.
Πάρος Λεύκες µικρό παραδοσιακό σπίτι δυο
δωµατίων και µπάνιο, 45 τµ και µε κελάρι 35
τµ σε κεντρικό σηµείο. Μεσιτικό Λεοντής. Τηλ.
6944-276444
Πάρος Κάµπος έναντι Αντιπάρου σε οικόπεδο
εντός οικισµού 250 τµ παραδοσιακή οικία 80
τµ µε δυο υπνοδωµάτια, µπάνιο, αποθήκη, σκε-
παστή βεράντα και θαυµάσια θέα θάλασσα.
Μεσιτικό Λεοντής. Τηλ. 6944-276444
Πάρος Τζάνες µικρή µονοκατοικία 25 τµ µε
κουζίνα, σαλονάκι, µπάνιο και 17 τµ πατάρι ή
κρεβατοκάµαρα, µεγάλη βεράντα σε οικόπεδο
500 τµ µε θαυµάσια θέα. Μεσιτικό Λεοντής.
Τηλ. 6944-276444.
Πάρος Αγία Ειρήνη βίλλα 140 τµ , µε τρία
υπνοδωµάτια τρία µπάνια, µεγάλο σαλόνι - κου-
ζίνα, µεγάλες βεράντες.
Ακόµα 50 τµ διαµέρισµα πλήρως εξοπλισµένο
για φιλοξενούµενους, σε οικόπεδο 2000 τµ µε
µεγάλη πισίνα πολύ κοντά στη θάλασσα και
θαυµάσια θεα. Μεσιτικό Λεοντής. Τηλ. 6944-
276444.
Πάρος Παροικιά µοναδικό σπίτι µονοκατοικία
100 τµ σε οικόπεδο 500 τµ µε πηγάδι, δέντρα,
µπορεί να οικοδοµήσει ακόµα 150 τµ. Μεσιτικό
Λεοντής. Τηλ. 6944-276444.
Πάρος Καλάµι στούντιο 28 τµ νέο, πλήρως εξο-
πλισµένο, κουζίνα, µπάνιο, µεγάλες βεράντες,
θέα θάλασσα. Μεσιτικό Λεοντής. Τηλ 6944-
276444.
Πάρος Άσπρο Χωριό διαµέρισµα δυάρι, υπνο-
δωµάτιο κουζίνα, σαλονάκι, τζάκι, βεράντα,
πολύ καλή θέα µόνο 110.000 ευρω. Μεσιτικό
Λεοντής. Τηλ. 6944-276444.
Πάρος Παροικιά θαυµάσιο αγροτεµάχιο 4
στρεµµάτων, έτοιµο χαρτί δασικού και θαυµά-
σια θέα. Μεσιτικό Λεοντής. Τηλ. 6944-276444.
Πάρος Πούντα οικόπεδο 550 τµ εντός οικισµού
έτοιµο να οικοδοµήσει, πολύ κοντά στη θάλασ-
σα µόνο 50.000 ευρω. Μεσιτικό Λεοντής. Τηλ.
6944-276444.
Πάρος Παροικιά εντός πόλεως, στον τοµέα που
χτίζει άµεσα, οικόπεδο 175 τµ Σ∆ 0,8, σε καλό
σηµείο. Μεσιτικό Λεοντής. Τηλ. 6944-276444.
Πάρος Κάµπος οικόπεδο εντός οικισµού 2000
τµ µε πολύ καλή θέα, κτίζει 400 τµ, όλες οι
παροχές. Μεσιτικό Λεοντής. Τηλ. 6944-276444.
Πάρος Νάουσα Καµάρες πάνω στον λόφο αγρο-
τεµάχιο 20.000 τµ, επίπεδο µε θαυµάσια θέα
και Παροικιά και Νάουσα, οικοδοµήσιµο και µε
δρόµο. Μεσιτικό Λεοντής τηλ. 6944-276444.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Επιθυµώ να ευχαριστήσω βαθειά απ΄ την
καρδιά µου, τους γιατρούς, τις νοσηλεύ-
τριες και τους τραυµατιοφορείς του
Κέντρου Υγείας Πάρου, για την άµεση και
πετυχηµένη αντιµετώπιση, της τελευταίας
πολύ σοβαρής περιπέτειας, που είχα µε την
υγεία µου.
Το νεαρό γιατρό Αντώνη Ξένο, που έσπευσε
κοντά µου και µου έσωσε κυριολεκτικά τη
ζωή, θα τον ευγνωµονώ πάντα.-

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΠΑΤΕΛΛΗΣ

Ο Αρχίλοχος
ευχαριστεί
Το ∆. Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου  «ΑΡΧΙΛΟ-
ΧΟΣ» ευχαριστεί θερµά τον Τζανίδη Γεώργιο-
∆ιευθυντή Γενικής Ιατρικής ΚΥ Πάρου, τον
Παπαδάκη Στέφανο - Γενικό Ιατρό  Επιµελητή
ΠΠΙ Νάουσας και το Σκούρτη Σωτήριο - Γενικό
Ιατρό Επιµελητή ΠΠΙ Αντιπάρου για τη συµβο-
λή τους στο υψηλής ποιότητας σεµινάριο Α΄
Βοηθειών που πραγµατοποιήθηκε στον
«Αρχίλοχο».
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www.skopasvillage.gr
ΠΑΡΟΣ ΑΓ.ΑΡΣΕΝΙΟΣ παραδοσιακες λιθόκτιστες
κατοικιες , εκπληκτικη θεα  λιµανι, αντιπαρο, ηλιοβα-
σιλεµα, δεντροφυτεµενος κήπος 1000τ.µ.,  πετρινοι
νεροχυτες BBQ, ξυλοφουρνος, τζάκι, κεντρικη θερ-
µανση, aircondition (90-156τ.µ.) µεγάλες βεράντες,
συναγερµός 6977335656, 6945157128.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ: α) ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΟΡΟΦΟΥ β) ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
ΧΩΡΟΣ 200 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΙ 150 Τ.Μ. ΣΤΕΓΑΣΜΕ-
ΝΗ ΑΥΛΗ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ
ΠΛΗΣΙΟΝ ∆ΕΗ-ΕΦΟΡΙΑΣ 35-45 Τ.Μ. ΤΗΛ.
6877335656.

Ευχαριστήριο
Θα ήθελα να εκφράσω τις θερµές
µου ευχαριστίες στην Πρόεδρο των
Αιµοδοτών Πάρου-Αντιπάρου κ.
Μαρία Ναυπλιώτου, στο ∆ιοικητικό
Συµβούλιο Αιµοδοτών, καθώς και
στους συµπατριώτες µας Αιµοδότες
που προσφέρουν το πολυτιµότερο
αγαθό για τον άνθρωπο.
Για την προσφορά τους στη δύσκο-
λη και σοβαρή στιγµή της υγείας
µου.

Μπισκετζής Μιχάλης
του Γεωργίου

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού
∆ιαµερίσµατος Αρχίλοχου κ. Ευστράτιος
Χριστόφορος και τα µέλη του Τοπικού
Συµβουλίου, ευχαριστούµε θερµά όλους
όσους συνεργάστηκαν ώστε να πραγµα-
τοποιηθούν και φέτος οι αναπαραστά-
σεις των παθών του Κυρίου τη Μεγάλη
Παρασκευή στα χωριά Μάρµαρα και
Πρόδροµο, µε µεγάλη επιτυχία κατά
γενική οµολογία.

Συγκεκριµένα ευχαριστούµε την
Πρόεδρο του Αναπτυξιακού Συλλόγου
Μώλου-Τσουκαλιά-Γλυφάδων «Πρόοδος
- Ανάπτυξη» κ. Μαρουσώ
Τζανακοπούλου - Καστανιά, όλο το
∆ιοικητικό Συµβούλιο και τα µέλη του
Πολιτιστικού Συλλόγου του Προδρόµου
«Σκόπας ο Πάριος», όλα τα παιδιά που
συµµετείχαν και στα δυο χωριά στις
αναπαραστάσεις.

Τον ∆οµένεγο Πούλιο, τον Ξενικάκη
Μανώλη καθώς και τις Κυρίες οι οποίες
µε υπευθυνότητα ανέλαβαν και φέτος
την κάθε παράσταση στα Μάρµαρα:
Αντριάνα Τζανακοπούλου, Παναγιώτα
∆ελέντα, ∆ήµητρα Πούλιου, Αθανασία
Χριστοφόρου, Κυριακή Κρυστάλλη,
Γεωργία Κρυστάλλη, Μαριλέτα Κεφάλα,
Χριστίνα Κεφάλα, Νίκη Κεφάλα, Άννα
Ρούσσου, Αικατερίνη Βαζαίου,

Μαργαρίτα Σπανού, Γεωργία Σπανού,
Ελένη Παντελαίου.
Συγχαρητήρια, Χρόνια Πολλά, ευτυχι-
σµένα σε σας και τις οικογένειές σας και
του χρόνου να είµαστε καλά να µπορέ-
σουµε να τις ξαναπραγµατοποιήσουµε
µε ανάλογη επιτυχία.

Ο Πρόεδρος του Τοπ. Συµβουλίου
Ευστράτιος Χριστόφορος

Ευχαριστήριο ∆.∆. Αρχίλοχου

Ο Εµπορικός σύλλογος Πάρου -
Αντιπάρου µε επιστολή που απέ-
στειλε προς το ∆ήµο Πάρου και
τα µέλη του ∆ηµοτικού συµβουλί-
ου, το Επαρχείο Πάρου –
Αντιπάρου, το Λιµεναρχείο και
την Αστυνοµία καθώς και στα
Μ.Μ.Ε. του νησιού καταγράφει τα
προβλήµατα που υπάρχουν στα
πάρκιγκ και τις πλατείες της
Παροικιάς και της Νάουσας,
καθώς και σε δρόµους που δέχο-
νται µεγάλο αριθµό οχηµάτων
όπως ο Περιφερειακός. Ο
Εµπορικός Σύλλογος πέρα από
την καταγραφή των προβληµάτων
προτείνει και λύσεις. Αναλυτικά η
επιστολή του Εµπορικού συλλό-
γου έχει ως εξής:

«Κατά την διάρκεια του διοικητι-
κού Συµβουλίου του Εµπορικού
Συλλόγου, που έγινε την ∆ευτέρα
5 Μαΐου 2008 και κατά την συζή-
τηση του πέµπτου θέµατος της
ηµερήσιας διάταξης που αφορού-
σε στην «κίνηση Πάσχα - αξιολό-
γηση αγοράς», διαπιστώσαµε πως
στο νησί µας είµαστε ανέτοιµοι
για το καλοκαίρι που έρχεται.
Κυκλοφοριακό χάος, πρόβληµα
στάθµευσης, σκοτεινοί δρόµοι,
έλλειψη σήµανσης, αστυνόµευσης
κ.α. έστησαν το σκηνικό που
ευτυχώς κράτησε λίγες µέρες
αλλά µας προειδοποίησε για το τι
θα συµβεί τους επόµενους µήνες.
Χρόνια τώρα, τα πολλά, ευτυχώς,
πάρκινγκ της Παροικίας υπολει-
τουργούν γιατί δεν υπάρχουν
πινακίδες ΚΟΚ που να τα δεί-
χνουν στους οδηγούς αλλά και
γιατί δεν αστυνοµεύεται η χρήση
τους. Φυσικά δεν συζητάµε για
πινακίδες που να υποδεικνύουν
την διαδροµή των πεζών, από και
προς αυτά, κάτι που θα τόνωνε
και την κίνηση στον παραδοσιακό
οικισµό.
Για το συγκεκριµένο θέµα υπάρ-
χουν και παλαιότερες προτάσεις
µας.
Ας δούµε λοιπόν πως έχει η
κατάσταση στο καθένα ακριβώς
αριθµώντας παράλληλα:

1) Πλάτανος (έναντι
Επαρχείου)
Η ελλιπέστατη σήµανση προς
αυτό εν µέρει ακυρώνει την
ύπαρξη του! Ακόµη για όσους το
βρουν, η έξοδος προς τον περιφε-
ρειακό είναι δύσκολη και στο
σηµείο εκείνο έχουν γίνει πάρα
πολλά τροχαία ατυχήµατα. Τον
τελευταίο καιρό το πάρκιγκ «φιλο-
ξενεί»17 εγκαταλελειµµένα αυτο-
κίνητα.
2) Πάρκιγκ (έναντι µεταφορι-
κής Ανάργυρου)
Παρά το µεγάλο του µέγεθος, τον
φωτισµό, αλλά και τις πολλές εξό-
δους πεζών προς τον οικισµό,
υποφέρει λόγω της έλλειψης
καθορισµού των θέσεων στάθµευ-
σης, από την κατάληψη του από
βαρέα οχήµατα και από έλλειψη
επαρκούς σήµανσης. Υπάρχουν
σε αυτό 15 εγκαταλελειµµένα ΙΧ
και φυσικά για πινακίδες που να
καθοδηγούν τους πεζούς ούτε
λόγος!
3) Πάρκιγκ βαρέων οχηµάτων
(όπισθεν κτηνιατρείου)
Ανύπαρκτη η σήµανση του και γι’
αυτό τον λόγο πολλές φορές κλεί-
νει και η είσοδος του. Η χρήση
του προκαλεί βουνά σκόνης,
σήµερα υπάρχουν σ αυτό 10
εγκαταλελειµµένα αυτοκίνητα,
ενώ τον χειµώνα πολλές φορές
φιλοξενεί γύφτους
4) Μικρό πάρκιγκ έναντι
Λυκείου
Στον χώρο του βρίσκονται 12
εγκαταλελειµµένα ΙΧ καθώς και η
µπουλντόζα µνηµείο.
5) Πάρκιγκ γηπέδου
Παρά την εξαιρετική του θέση και
το µεγάλο του µέγεθος η ανύπαρ-
κτη σήµανση το αχρηστεύει.
Φιλοξενεί 6 εγκαταλελειµµένα
αυτοκίνητα καθώς και σκάφη
αναψυχής.
6) Πάρκιγκ Νάουσας
Πολύ µικρό πλέον για τις ανάγκες
των επισκεπτών της Νάουσας.
Απαραίτητη η αναζήτηση νέων
χώρων .Ο µικρός χώρος πίσω από
τις αποθήκες του συνεταιρισµού
θέλει καθάρισµα και φυσικά

καλύτερη σήµανση.

ΠΛΑΤΕΙΕΣ
Μαντώ Μαυρογένους
Σηµαντικές ελλείψεις στον φωτι-
σµό, κλειστή παιδική χαρά λόγω
µη ολοκλήρωσης του έργου ένα
χρόνο µετά την παράδοση της
Πλατείας!
Πλατεία Βεντουρή
∆εν έχει φωτισµό και λειτουργεί
σαν Πάρκιγκ για τους περίοικους
Πλατεία Νάουσας
Η πλατεία µε τα δυο πρόσωπα.
Πάρκιγκ το πρωί, χώρος περιπά-
του και διέλευσης δικύκλων,
όπως και όλο το χωριό, το βράδυ.
Κυκλοφοριακό χάος σε µόνιµη
βάση στο ποτάµι.
Αγορά Νάουσας
Εφιαλτική κατάσταση προκάλεσε
η καθυστέρηση από την ∆ΕΗ της
ολοκλήρωσης του εδώ και δυο
χρονιά εξελισσόµενου έργου υπο-
γείωσης µέρους του δικτύου της,
µε αποτέλεσµα να υπάρχουν σκο-
τεινά δροµάκια, γιατί ενώ δεν
ανάβει ο νέος δηµοτικός φωτι-
σµός καταργήθηκε ο παλιός.
Αλήθεια τι θα γίνει µε την υπογεί-
ωση του υπολοίπου δικτύου; Θα
ολοκληρωθεί πότε αυτό το έργο
µε αυτούς τους ρυθµούς;
Περιφερειακός Παροικίας
Σκηνές χάους. Η έλλειψη τροχο-
νόµου στον κόµβο Γκίκα, δηµι-
ούργησε κυκλοφορική ασφυξία
στον περιφερειακό, που µαζί µε
την ανεξέλεγκτη στάθµευση έφε-
ραν το χάος.
Η µη ολοκλήρωση της εφαρµογής
της κυκλοφοριακής µελέτης του
νησιού καθώς και η τροφοδότηση
της µε τα νέα δεδοµένα θα την
καταστήσει άχρηστη, γιατί έχει
εγκαταλειφθεί.
Σαν µια λύση ανάγκης η τοποθέ-
τηση τροχονόµων για τους τρεις
µήνες αιχµής κρίνεται απαραίτη-
τη.
Περιφερειακός Νάουσας.
Ανάλογη κατάσταση.
Σταθµευµένα αυτοκίνητα παντού,
χάος. Ανύπαρκτη η αστυνόµευση.
Παραλιακός Παροικίας

Άσχηµη εικόνα στην «Βιτρίνα του
νησιού».
Αφήνουµε προς το παρόν το θέµα
της οµοιόµορφης εµφάνισης των
καταστηµάτων, γιατί συζητήθηκε
στο δηµοτικό συµβούλιο και
περιµένουµε τα αποτελέσµατα.
Κατά τα άλλα η άναρχη στάθµευ-
ση, η ανύπαρκτη αστυνόµευση,
καθιστούν αδύνατη την διέλευση
των πεζών ενώ κίνδυνος θάνατος
είναι τα δίκυκλα που κινούνται
ακόµη και αντίθετα στο ρεύµα.
Το µόνο θετικό, για φέτος είναι η
δροµολόγηση πολλών και µεγά-
λων πλοίων που ανέβασαν τον
αριθµό των επισκεπτών, αλλά και
επέτρεψαν την διακίνηση αγαθών
χωρίς προβλήµατα.
Έτσι λοιπόν είχαν τα πράγµατα
µε 27.000 άτοµα και 3000 ΙΧ
που ήρθαν το Πάσχα!
Πως θα είναι µε όµως µε 87.000
άτοµα 12.000 ΙΧ αναρίθµητα
δίκυκλα το καλοκαίρι;
Τι θα γίνει;
Για τους πιο πάνω λόγους λοιπόν
και όσο ακόµη υπάρχουν χρονι-
κά περιθώρια, προτείνουµε σαν
µέτρα:

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ
1) Να τοποθετηθούν πινακίδες
ΚΟΚ για την σήµανση όλων των
χώρων στάθµευσης, καθώς και
τον χαρακτηρισµό τους µε ένα
αριθµητικό(σε κάθε οικισµό που
έχει περισσότερα του ενός) ώστε
να είναι εύκολο ο επισκέπτης να
αναζητά αυτόν που τον εξυπηρετεί
ή να θυµάται που άφησε το αυτο-
κίνητό του. Απαραίτητη είναι και
η εκτύπωση και διανοµή στους
επισκέπτες , από ειδικό µηχάνη-
µα, φυλλαδίου µε τις θέσεις τους
καθώς και την περιοχή ή τα αξιο-
θέατα που γειτονεύουν στον καθέ-
να.
Η έλλειψη χώρων στάθµευσης ή η
ανεπάρκεια τους πλήττει όλες τις
επιχειρήσεις της κάθε περιοχής.
2) Τοποθέτηση µικρών πινακίδων
που να καθοδηγούν του πεζούς
προς τον οικισµό από κάθε χώρο
στάθµευσης και αντίστροφα.

3) Επέκταση του µέτρου της ελεγ-
χόµενης στάθµευσης και σε άλλα
µικρά πάρκιγκ, µε παράλληλη
τοποθέτηση «έξυπνων»µηχανηµά-
των έκδοσης εισιτηρίων και
θεσµοθέτηση κινήτρων για την
αγορά τους.
4) Αποµάκρυνση όλων των εγκα-
ταλελειµµένων οχηµάτων.
5) Έκδοση και διανοµή χάρτη
που να περιέχει όλα τα πάρκιγκ
του νησιού.
6) Τροχονοµία στον κόµβο Γκίκα.
7) ∆ιαγράµµιση διαβάσεων πεζών.
8) Αυστηρή εφαρµογή των µέτρων
που ισχύουν για τον παραλιακό
δρόµο στην Παροικία. Κλείσιµο
στα ΙΧ στις 7:30.
9) Αστυνόµευση έµπροσθεν
Τραπεζών.
10) ΛΙΜΑΝΙ. ∆ιαχωρισµός κατά
την έξοδο πεζών-οχηµάτων. Να
ορισθεί χώρος διανοµής χαρτών.
11) Να διαµορφωθεί σε χώρο
αναψυχής το αγροκήπιο στην
Παροικία, µε παιδικές χαρές,
διαδροµές περιπάτου και υπαί-
θριο χώρο για καραγκιόζη και
θέατρο- µουσική.
12) Καθιέρωση βραδινού δροµο-
λογίου ΚΤΕΛ προς και από τα
δυο µεγάλα πάρκιγκ (παλαιά µας
πρόταση)
13) Να επιτρέπεται η διέλευση
οχηµάτων µε µειωµένη ταχύτητα
από την Αλυκή προς το δεύτερο
πάρκιγκ και το πίσω µέρος του
χωριού.
14) Να διατεθεί επαρκής χώρος
για τα ταξί και να αστυνοµεύεται
ο χώρος στάθµευσης των λεωφο-
ρείων.

Ευχόµαστε να ολοκληρωθούν από
τον ∆ήµο και τα πιο πάνω, τα
περισσότερα από τα οποία είναι
αιτήµατα ετών.
Θα είµαστε αρωγοί σε οποιαδήποτε
σχετική προσπάθεια του ∆ήµου αν
µας ζητηθεί.

Με ιδιαίτερη τιµή
Το ∆.Σ. του Εµπορικού

Συλλόγου
Πάρου - Αντιπάρου

Επισστολή  Εμπορικού  -  Συλλόγου  για  προβλήματα  σσε  παρκιγκ,  πλατείες...
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Αφιέρωµα µνήµης στον αγωνιστή Νίκο Γλέζο,
αδελφό του Μανώλη Γλέζου και σε όλους
τους αγωνιστές διοργάνωσαν την περασµένη
Τρίτη ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Αρχίλοχος»
και το ίδρυµα “Νίκος Γλέζος”. 
Για τον αγωνιστή που εκτελέστηκε στα 19
του χρόνια από τους Γερµανούς, µίλησαν οι
συναγωνιστές του, Μαρία Ναυπλιώτου και
Θύµιος Μαύρης, ενώ ο Μανώλης Γλέζος ανα-
φέρθηκε κυρίως στο µήνυµα που εµπεριέ-
χουν τα τελευταία του λόγια, γραµµένα σε
ένα χαρτί που έγραψε και το πέταξε από το
καµιόνι που τον πήγαινε στον τόπο της εκτέ-
λεσης. 
Ήταν άνοιξη, µήνας Μάιος. 10-5-1944 

“Αγαπητή µητέρα
Σας φιλώ, χαιρετισµούς 

Σήµερα πάω για εκτέλεση
πέφτοντας για τον ελ. ΛΑΟ

Γλέζος Νίκος
Παραµυθίας 40”

Το µήνυµα του Νίκου, όπως το ανέλυσε ο
αδελφός του, µε λίγα λόγια λέει πως, σήµερα
πάω εγώ για εκτέλεση, δεν µε πηγαίνουν και
πέφτω για τον ελληνικό λαό.
Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε και το βιβλίο
του Μανόλη Γλέζου για το Νίκο, από το
οποίο διάβασε αποσπάσµατα, η κ. Ευτυχία
Κοτέρου. Ποιήµατα του Μ. Γλέζου και της
αδελφής του απήγγειλαν οι κυρίες Μαρία
Ναυπλιώτη, Ευτυχία Κοτέρου και Μοσχούλα
Κοντοσταύλου.
Τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, παρουσία-
σαν οι: Μ. Καρµπούλας µπουζούκι, Β.
Ασπιώτης κιθάρα και Μ. Ραγκούσης τραγούδι. 
Εκπληκτικό ήταν το βίντεο που προβλήθηκε
στην αρχή της εκδήλωσης µε παλιές φωτο-
γραφίες της εποχής εκείνης, δηµιουργία του
Β. Ασπιώτη.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν, ο ∆ήµαρχος
Χρ. Βλαχογιάννης, η αντιδήµαρχος Άννα
Κάγκανη, δηµοτικοί σύµβουλοι, ενώ η έπαρ-
χος, κ. Γρ. Πρωτολάτη έστειλε µήνυµα και
πρότεινε να ονοµαστεί το ΕΠΑΛ Παροικιάς
“Νίκος Γλέζος”.

Ο Νίκος Γλέζος, η µάνα του, ο αδελφός του Μανώλης και τα µικρά του
αδέλφια Γιώργος και Μπούµπα 

Μανώλης και Νίκος Γλέζος στα 1940

Ο Μανώλης Γλέζος στην εκδήλωση στον “Αρχίλοχο”

Νίκοςς  Γλέζοςς:
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