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Πάροςς  και  Αντίππαροςς  υπποδέχθηκαν  με  τιμέςς  τον  κ.  ΚΚαλλίνικο

Η Πάρος και η
Αντίπαρος άνοιξαν
την αγκαλιά τους και
υποδέχθηκαν το
Σαββατοκύριακο 19
και 20 Ιουλίου τον
νέο Μητροπολίτη
τους. 
Μετά την ενθρόνισή
του που έγινε µε την
παρουσία πολλών
επισήµων, µεταξύ των
οποίων ο εκπρόσωπος
της Κυβέρνησης
υφυπουργός
Εξωτερικών κ.
Θεόδωρος Κασσίµης,
ο νέος Μητροπολίτης
ανέλαβε και τυπικά
πλέον τα καθήκοντά
του. Ρεπορτάζ από τις
τελετές ενθρονίσεως
σε Πάρο και Αντίπαρο
στις σελ. 6-7.

Óôçí
«ÉêáñéÜäá
2008»
ç ÅëëçíéêÞ
ÏìÜäá
ÄéÜóùóçò
Άσκηση µε την
παρουσία του
Π. Καµµένου Σελ. 5

ΑΑννααππααρράάσστταασσηη
Ï ðáñéáíüò
ãÜìïò… åðß
óêçíÞò  Σελ. 8-9

ΑΑΜΜΕΕΣΣ  ΝΝηηρρέέααςς
ΝΝάάοουυσσααςς::  
Áíáêïßíùóå
åðôÜ      Σελ. 12

ìåôáãñáöÝò
Αγιασµός µε
Μητροπολίτη!

Óôïí “áÝñá” ï âéïëïãéêüò
êáé ç áðï÷Ýôåõóç

ΑΑννττίπαρος

ΓΓιιάάννννηηςς  ΒΒρροούύττσσηηςς::
Íá ìåéùèåß
ï Ö.Ð.Á. ãéá
ôéò ìåôáöïñÝò
óôá íçóéÜ Σελ. 5

Σελ. 10-11
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ΚΚύύρριιεε  ∆∆ιιεευυθθυυννττάά,,
Θα µου επιτρέψετε σ΄αυτό το φύλλο να
ασχοληθώ µε τα εκκλησιαστικά της Πάρου,
αφού αυτά απέκτησαν επικαιρότητα λόγω της
ενθρονίσεως του νέου Μητροπολίτου µας και
των προσδοκιών που δηµιουργήθηκαν για
αλλαγές προς όφελος του πιστού λαού των
νησιών µας.
Ο Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης µας κ.κ.
Καλλίνικος, ευρισκόµενος σε ηλικία που παρά-
γει πνευµατικούς καρπούς και βοηθούµενος
σ΄αυτό από την άριστη θεολογική του κατάρ-
τιση, υπό προϋποθέσεις, µπορεί να γράψει
ιστορία στα νησιά µας.
1. Γνωρίζει πολύ καλά τη Νάξο και την Πάρο,
λόγω καταγωγής και διότι έχει υπηρετήσει στη
µητρόπολη Παροναξίας.
2. Γνωρίζει πρόσωπα και πράγµατα επίσης
πολύ καλά και εποµένως έχει την ευχέρεια της
επιλογής άξιων συνεργατών του και από τον
κλήρο, αλλά και τους λαϊκούς των νησιών µας.
3. Είναι ικανός και µπορεί να θέσει υψηλούς
και θρησκευτικού περιεχοµένου στόχους, έχο-
ντας ως σηµείο αναφοράς το κόσµηµα των
νησιών µας, την Εκατονταπυλιανή, ένα µνη-
µείο που σεβάστηκαν 17 αιώνες και του οποίου
η θρησκευτική και αρχαιολογική αξία είναι
θησαυρός ανεκτίµητος.

Κύριε ∆ιευθυντά,
όταν αναφέρθηκα σε προϋποθέσεις, εννοούσα
απλά πράγµατα, τα αυτονόητα: Ο
Μητροπολίτης µας να είναι άξιος υπηρέτης του
Υψίστου, να κινείται µε τη δύναµη της πίστης
του και οι. λόγοι του να συνοδεύονται από
πράξεις που να καταδεικνύουν «τοις πάσι»
ταύτιση λόγων και έργων.
Έχουµε όλοι µας κουραστεί από λόγια µεστά
περιεχοµένου, που όµως δεν συνοδεύονται
από ανάλογες πράξεις. Κι αν θέλετε, αυτό είναι
το µεγάλο πρόβληµα που ταλανίζει την ελληνι-
κή κοινωνία και εν πολλοίς και την Εκκλησία
µας.
Με αποκλειστικό κριτήριο την προαγωγή του
πνευµατικού έργου της τοπικής µας Εκκλησίας,
εκτιµούµε ότι ο Μητροπολίτης µας θα πρέπει
να διαλύσει τα διάφορα κατεστηµένα, όπου
αυτά δηµιουργήθηκαν κατά την τελευταία
περίοδο της διαποίµανσης του µακαριστού
Αµβροσίου, διότι οι δηµιουργοί αυτών των
κατεστηµένων εκµεταλλευόµενοι το προχωρη-
µένο της ηλικίας του και τα προβλήµατα υγείας
που αντιµετώπιζε, προκάλεσαν καταστάσεις
που σχολιάζονται αρνητικά από την τοπική µας
κοινωνία και αραίωσαν το εκκλησίασµα, που
άλλοτε ήταν πυκνό.

Κύριε ∆ιευθυντά,
Η Εκατονταπυλιανή είναι το πνευµατικό
“κέντρο υγείας” του νησιού µας. Το επισκέπτο-
νται χιλιάδες πιστοί, από όλη την Ελλάδα και
αρκετοί είναι εκείνοι που αναζητούν πνευµατι-
κό και σε κάποιες περιπτώσεις κατεπειγόντως.
Ένας ικανός πνευµατικός, σώζει όχι µόνο
ψυχές, αλλά  ακόµα και ζωές, που βρίσκονται
στα πρόθυρα του “απονενοηµένου” εγχειρήµα-
τος. Αυτό κατά την άποψή µας είναι το πρώτο
πρόβληµα που πρέπει να επιλυθεί κατά τρόπο
οργανωµένο και  όχι ευκαιριακό.
Για τα άλλα, τα πολύ σοβαρά, που όµως µπο-
ρούν να περιµένουν, θα επανέλθουµε σύντοµα.

Φιλικά
Πάροικος ΤΤ
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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

Ω
∆

ΙΚ
Ο

Σ
  

6
8

7
1

ÄéáâÜóôå ìáò óå çëåêôñïíéêÞ ìïñöÞ óôï site: www.tinos.biz

∆∆οουυλλεεύύεειι  κκααιι
μμααςς……  δδοουυλλεεύύεειι  
Θα πρέπει να έχει «γερές βάσεις» η
καντίνα που υπάρχει στον Αη Γιάννη
το ∆έτη. Και αυτό δεν το λέµε τυχαία.
Μέχρι τη στιγµή που γράφονται αυτές
οι γραµµές «ζει και βασιλεύει» παρά το
γεγονός ότι στις 14 Ιουλίου το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο του ∆ήµου Πάρου απέρριψε
το σχετικό αίτηµα που είχε υποβληθεί.
Η καντίνα δούλευε πριν πάρει απόφα-
ση το ∆.Σ. και δουλεύει και µετά την
αρνητική απόφαση του ∆.Σ. Τελικά και
δουλεύει και… µας δουλεύει.

ΕΕυυχχέέςς  κκααιι  ααππόό  εεμμάάςς
Μεγάλη δηµοσιότητα πήρε η γιορτή
του Λιµενάρχη. Παρόντα στο γιορτινό
βραδινό τραπέζι επίλεκτα µέλη της
τοπικής µας κοινωνίας και δύο υπουρ-
γοί. Ο φίλος του ∆ηµήτρης
Αβραµόπουλος και ο πρώην πολιτικός
του προϊστάµενος Μανώλης
Κεφαλογιάννης. 
Η στήλη εύχεται στο Ηλία χρόνια
πολλά, δηµιουργικά και …ρεαλιστική
εκτίµηση των δεδοµένων για το φηµο-
λογούµενο εγχείρηµά του.  Πάντως στις
δηµόσιες σχέσεις µε ισχυρά πρόσωπα
εκτός Πάρου τα πάει πολύ καλά.
Απόδειξη και η παρουσία στη γιορτή
του των δύο υπουργών.

ΠΠεερρίί  γγεευυμμάάττωωνν  
∆υο γεύµατα, για άλλους τσιµπούσια,
έγιναν µε την ευκαιρία της ενθρόνισης
του νέου Μητροπολίτη Παροναξίας κ.κ.
Καλλινίκου στην Πάρο. Το πρώτο µετά
την ενθρόνισή του στις Λεύκες, που το
πρόσφερε ο ∆ήµος και το δεύτερο την
εποµένη στο Μαράθι που ήταν προ-
σφορά του Ιερού Προσκυνήµατος της
Εκατονταπυλιανής.
Επιλέξαµε να πάµε στο δεύτερο µε την
ελπίδα ότι θα ήταν λιτό, αλλά πέσαµε
έξω, µε αποτέλεσµα η χοληστερίνη µας
να χτυπήσει κόκκινο. Κάτι το γουρου-
νόπουλο σούβλας, κάτι το αρνάκι σού-
βλας, κάτι τα κοκορέτσια κόντεψαν να
µας στείλουν στο Κέντρο Υγείας. 

H τοπική αυτοδιοίκηση της Πάρου και της Αντιπάρου στις αρχές της δεκαετίας του ΄80.
∆ιακρίνονται  από αριστερά οι πρόεδροι: Αντιπάρου, Γιώργος Μάτσας, που έφυγε πρόσφα-
τα, Κώστου, Παντελής Ρούσσος, Νάουσας Πέτρος Μπαφίτης, Αγκαιριάς Μοσχονάς
Ραγκούσης, Αρχιλόχου ∆ηµήτρης Καπαρός και Μάρπησσας Μανώλης Τσιγώνιας, που
έφυγε, εν ενεργεία, στα τέλη της δεκαετίας του 80. Από τη φωτογραφία απουσιάζουν οι
κοινοτάρχες Πάρου Στέλιος Φραγκούλης και Ανδρέας Κονταράτος, προφανώς επειδή βρί-
σκονται στο προεδρείο της συγκέντρωσης.(φωτογραφικό αρχείο Χρίστου Γεωργούση).

Ο Πρόεδρος και τα υπόλοιπα σαΐνια του Τ.∆. Μάρπησσας ανακάλυ-
ψαν έναν νέο, σύγχρονο και πρωτοποριακό τρόπο για να επισκευά-
ζουν τσιµεντένιους δρόµους που από την πολύχρονη και βαριά
χρήση, έχουν λακκούβες, ρηγµατώσεις, αποκολλήσεις και καταστρο-
φή τµηµάτων του σκυροδέµατος, κ.λπ.
Η συνταγή:
Πρώτα αδειάζουµε κανένα - δύο φορτηγά 3 Άλφα (για τους µη σχετι-
κούς αµµοχάλικο) το στρώνουµε µε ένα JCB και καθαρίσαµε.
Τα αποτελέσµατα :
Τις πρώτες µέρες οι οδηγοί των αυτοκινήτων κάνουν τσουλήθρες και
σλάλοµ ανάµεσα στα ντουβάρια ψάχνοντας να γνωρίσουν την ευστά-
θεια του οχήµατος τους, οι οδηγοί των δίτροχων κάνουν τον σταυρό
τους και προχωράνε ελπίζοντας ότι δεν θα τους φύγει το µηχανάκι
και θα τσακιστούν.
Αυτοί που έχουν σπίτια πάνω στον δρόµο βρίζουν για τα σύννεφα
σκόνης που σηκώνονται σε κάθε πέρασµα αυτοκινήτου.
Αυτά βέβαια για τις πρώτες µέρες γιατί µετά σιγά - σιγά ο δρόµος
γίνεται όπως ήταν.
Το χώµα πάει στα χωράφια, τα χαλίκια παίρνουν τον κατήφορο για
την άσφαλτο, και οι λακκούβες, οι χαρακιές ξανασχηµατίζονται.
Από το φθινόπωρο βέβαια και µετά, η τάξη θα  αποκατασταθεί
πλήρως, µιας και τα νερά της βροχής θα πάρουν και τα εναποµείνα-
ντα χαλίκια.
Προτείνω τα σαΐνια που σκέφτηκαν όλα αυτά, να τα καταθέσουν στις
αρµόδιες υπηρεσίες ευρεσιτεχνίας για να τα κατοχυρώσουν µε διεθνή
πατέντα.                                                       Μανώλης Ισιγώνης

Στον περίβολο του νηπια-
γωγείου έχουν να τα µαζέ-
ψουν εδώ και δύο εβδοµά-
δες,
• 20 µέτρα από την παιδι-
κή χαρά και το γήπεδο που
δεκάδες µωρά και παιδιά
παίζουν κάθε µέρα.
• 60 µέτρα από το σπίτι
του ∆ηµάρχου.
• Οι µπλε κάδοι παραπετα-
µένοι πίσω από το νεκρο-
ταφείο της Παροικιάς εδώ
και δύο περίπου χρόνια.
Παραπέρα κρίσεις και σχό-
λια δικά σας.               

Μ.Ι.

Πρωτοποριιακή  παγκόσμιια  πατέντα

Ó ê ï õ ð ß ä é á
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Το πέρασµα του Υπουργού
Εµπορικής Ναυτιλίας Αιγαίου και
Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιώργου
Βουλγαράκη από την Πάρο και την
Αντίπαρο ήταν ξαφνικό και σύντοµο.
∆εσµεύτηκε, στη σύσκεψη που έγινε
στο ∆ηµαρχείο, για την επίλυση προ-
βληµάτων που του έθεσαν, κυρίως, ο
Νοµάρχης Κυκλάδων ∆ηµήτρης
Μπάιλας, ο ∆ήµαρχος Πάρου
Χρήστος Βλαχογιάννης και η
Έπαρχος Πάρου - Αντιπάρου
Γρηγορία Πρωτολάτη. Τον κ.
Βουλγαράκη συνόδευε ο Γενικός
Γραµµατέας του υπουργείου Χρήστος
Κουρούσης.
Πάντως όπως τόνισε και ο ίδιος η επί-
σκεψή του στην Πάρο και την
Αντίπαρο ήταν έκτακτη για να κατα-
γράψει τα προβλήµατα και επιφυλά-
χθηκε να επανέλθει συντόµως για να
τα δει από κοντά.
Ο κ. Βουλγαράκης δεν απάντησε σε
όλα τα προβλήµατα που ετέθησαν. Ας
δούµε όµως τι είπε για κάποια από
αυτά.
Για την κατασκευή Εµπορικού
Λιµανιού:
«Πράγµατι πιστεύουµε ότι είναι απα-

ραίτητο να υπάρξει εµπορικός λιµέ-
νας. Γνωρίζουµε την εµπλοκή που
έγινε στο Σ.τ.Ε. και της καθυστέρησης
υλοποίησης αυτού του σχεδίου. Θέλω
να πιστεύω ότι σύντοµα το θέµα θα
ξεκαθαριστεί. Γνωρίζετε ότι τα λιµάνια

δεν κατασκευάζονται από το ΥΕΝ
όπως τα αεροδρόµια δεν κατασκευά-
ζονται από το Υπουργείο Μεταφορών
αλλά το ΥΠΕΧΩ∆Ε. Αυτό είναι ένα
από τα µεγάλα µειονεκτήµατα που
υπάρχουν».
Για τη δηµιουργία ΣΧΟΠ στην
Πάρο:
«Η Πολεοδοµία χρειάζεται ιδιαίτερη
προσοχή στην περιοχή. Εµείς συµφω-
νούµε να δηµιουργηθεί τοπικό ΣΧΟΠ
αφού προηγουµένως έχουν γίνει εκεί-
νες οι διαδικασίες που θα το καθι-
στούν λειτουργικό».
Για τις τιµές των ναύλων:
«Οι τιµές των ναύλων δυστυχώς ξέρετε
ότι έχουν άµεση συνάρτηση µε το

πετρέλαιο. Το πετρέλαιο συµµετέχει
σε ποσοστό 70% στα ταχύπλοα και
περίπου 45% µε 50% στα συµβατικά.
Από πέρυσι µέχρι φέτος έχει αυξηθεί
η τιµή του περίπου 100%. Τα ναύλα
δεν έχουν αυξηθεί κατά 100%. Και
αυτό οφείλεται σε µια συνεχή προ-
σπάθεια, παραινέσεις, διαπραγµάτευ-
ση, κουβέντα. ∆ιότι ξέρετε ότι οι τιµές
διαµορφώνονται ελεύθερα και η
παρέµβαση του Υπουργείου µπορεί
να γίνει µόνο στις γραµµές δηµόσιας
υπηρεσίας. Τα υπόλοιπα βάσει ευρω-
παϊκής νοµοθεσίας είναι απελευθερω-
µένα. ∆εν υπάρχει η δυνατότητα να
ρυθµίσει ή να πιέσεις τις τιµές στο
βαθµό που αυτό προσκρούει στις κοι-

νοτικές οδηγίες».
Για την κατάργηση ή µη του επί-
ναυλου:
«Ο επίναυλος έχει θεσπιστεί για να
µπορέσουν να χρηµατοδοτηθούν οι
άγονες γραµµές στις οποίες φέτος
δίνουµε 12 εκατ. ευρώ παραπάνω. Το
ποσό έχει σχεδόν διπλασιαστεί. Η
Σχοινούσα, η ∆ονούσα, η Ηρακλειά,
είχαν προβλήµατα. Αυτά όλα λύθηκαν
όµως κοστίζουν χρήµατα. Το ελληνικό
κράτος δίνει κάποια χρήµατα, αλλά
πρέπει να πάρει και από κάπου,
αλλού ως αντιστάθµισµα, κάποια χρή-
µατα. ∆εν είναι εύκολο να καταργηθεί
ο επίναυλος. Τα χρήµατα αυτά αθροί-
ζονται σε έναν προϋπολογισµό ενός
υπουργείου. Το υπουργείο δίνει
επίσης περίπου 20 εκατ. ευρώ για την
υδροδότηση των νησιών.
Υπάρχει όµως το πρόγραµµα των
δωρεάν εισιτηρίων στους κατοίκους
των µικρών νησιών. Το πρόβληµα των
ακτοπλοϊκών συνδέσεων δεν είναι ούτε
απλό ούτε εύκολο. Πρέπει να γίνεται
µια συνεχής προσπάθεια για τη βελ-
τίωσή του. Θέλω να πιστεύω ότι είµα-
στε σε αυτή την κατεύθυνση».
Για το φαινόµενο της άγρας:
«Αντιλαµβάνοµαι το πρόβληµα µε την
άγρα των πελατών το οποίο δεν είναι
κολακευτικό για τη χώρα. Πρέπει να
υπάρχει και συναρµοδιότητα της
αστυνοµίας. Θα πρέπει να το δούµε.
Το πρόβληµα είναι µεγάλο και δια-
χρονικό».

Η  εππίσκεψη  
στην  Αντίππαρο
Ο Υπουργός Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και
Νησιωτικής Πολιτικής Γιώργος Βουλγαράκης
µετά την επίσκεψη που πραγµατοποίησε στην
Αντίπαρο και τη συνάντηση που είχε µε την
πρόεδρο της Κοινότητας κ. Βαρβάρα Φαρούπου
- Μανέτα δήλωσε:
«Ενηµερώθηκα από την κυρία Πρόεδρο της
Αντιπάρου για τα προβλήµατα και τις ανάγκες
του νησιού. Είναι κάποια πράγµατα που πρέπει
να υλοποιηθούν προκειµένου και η Αντίπαρος να
αναπτυχθεί σύµφωνα µε τις σύγχρονες προδια-
γραφές. Η Αντίπαρος είναι ένα καταπληκτικό
νησί και πρέπει να βοηθηθεί. Άµεση προτεραιότη-
τα και πολύ ψηλά στην ατζέντα του ΥΕΝΑΝΠ
είναι ο βιολογικός καθαρισµός και η αφαλάτωση.
Ελπίζω σε πάρα πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα
να υπάρξουν θετικές εξελίξεις».

Εππίσκεψη  του  υππουργού  Ε.Ν.Α.Ν.Π.  Γιώργου  Βουλγαράκη  στην  Πάρο

¹ñèå åêôÜêôùò, Üêïõóå, êáôÝãñáøå
êáé õðïó÷Ýèçêå íá åðéóôñÝøåé...

ΗΗ  ππρροοσστταασσίίαα
ττοουυ  ππεερριιββάάλλλλοοννττοοςς
ζζήήττηημμαα  ππρρώώττηηςς
ππρροοττεερρααιιόόττηηττααςς
Μια ηµέρα µετά το
ξεκίνηµα της δοκιµαστικής
λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α.
Πάρου  Αντιπάρου ο ∆ήµος
σε δελτίο τύπου τονίζει ότι
το σύγχρονο αυτό έργο θα
καλύψει τις ανάγκες των
δυο νησιών για τα επόµενα
25 χρόνια, ότι ο
προϋπολογισµός του ανήλθε
στο ποσό των 3.800.000
ευρώ, συν 217.000 ευρώ
που διέθεσε ο ∆ήµος για
την αγορά της έκτασης, ότι
οι τρεις χώροι ανεξέλεγκτης
διάθεσης απορριµµάτων
που λειτουργούσαν στο νησί
κλείνουν και ότι ο ∆ήµος
έχει ήδη αναθέσει την
εκπόνηση µελέτης για την
αποκατάσταση των
περιοχών.
Ο ∆ήµος Πάρου, αφού
επισηµαίνει ότι τις επόµενες
ηµέρες θα τεθεί σε
εφαρµογή το πρόγραµµα
ανακύκλωσης σε ολόκληρο
το νησί, συµπληρώνει πως:
«Όλοι µας πρέπει και
µπορούµε να βοηθήσουµε,
ώστε η ανακύκλωση να
επιτύχει. Η προστασία  του
περιβάλλοντος για µας και
για όλους είναι και πρέπει
να είναι ζήτηµα πρώτης
προτεραιότητας».

Το Μουσείο Γλυπτικής
Περαντινού οργανώνει
ενδιαφέρουσες και
σηµαντικές εκδηλώσεις
το φετινό καλοκαίρι στο
νησί. Εάν το πρόγραµ-
µά σας είναι να µείνετε
τουλάχιστον µια εβδο-
µάδα στο νησί και αγα-
πάτε την τέχνη και τη
δηµιουργία το Μουσείο
Γλυπτικής «Ν.
Περαντινός» σας προ-
σφέρει αυτή τη δυνατότητα κάνο-
ντας συγχρόνως και τις διακοπές
σας.
Το 1964 γυρίζοντας από το Παρίσι
ο Νίκος Περαντινός ιδρύει εργαστή-
ρι Μαρµαρογλυπτικής στην Αγ.
Άννα της Παροικιάς Πάρου. Το
εργαστήρι -όµορφο, κυκλαδίτικο µε
καµάρες- βρίσκεται πάνω στη
θάλασσα.
Η συµµετοχή στα σεµινάρια είναι
ανοικτή σε άτοµα κάθε ηλικίας που
ενδιαφέρονται για το χώρο της
Γλυπτικής. Οι συναντήσεις γίνονται
στο εργαστήρι του Ν. Περαντινού
στην Παροικιά της Πάρου, µε
σκοπό την επαφή των εκπαιδευοµέ-
νων µε την τέχνη της Γλυπτικής.
Ιούλιος 2008
«Μαρµαρογλυπτική Κυκλάδων»:
Παρασκευή 25/7 έως Τετάρτη
30/7, καθηµερινά 9:00 µε 14:00
πρωινό τµήµα (λάξεµα σε µάρµαρο
Κυκλαδικής βρύσης, υπέρθυρο

κ.α.)
«Α’ κύκλος Γλυπτικής
αρχαρίων»: Πέµπτη
24/7 έως Τρίτη 29/7,
καθηµερινά 19:00 µε
22:00 απογευµατινό
τµήµα (πλάσιµο ανα-
γλύφου, αρνητικό και
θετικό καλούπι, εκµα-
γείο και πατίνα).
Αύγουστος 2008
«Μαρµαρολατύπα –
Ψηφιδωτό»: Τετάρτη

6/8 έως Κυριακή 10/8, καθηµερι-
νά 9:00 µε 14:00 πρωινό τµήµα.
Στο ψηφιδωτό θα µάθουµε τις βασι-
κές γνώσεις για την κατασκευή του
και θα παρακολουθήσουµε βήµα
προς βήµα την κατάλληλη διαδικα-
σία ώστε να µπούµε ευκολότερα σε
αυτόν τον κόσµο της τέχνης.
«Κύκλος Γλυπτικής - αρχαρίων -
προχωρηµένων»: ∆ευτέρα 4/8 έως
Σάββατο 9/8 καθηµερινά 19:00 µε
22:00 απογευµατινό τµήµα (πλάσι-
µο αναγλύφου, αρνητικό και θετικό
καλούπι, εκµαγείο και πατίνα).
«Μαρµαρογλυπτική των
Κυκλάδων»: ∆ευτέρα 11/8 έως
∆ευτέρα 18/8 καθηµερινά 9:00 µε
14:00 πρωινό τµήµα (λάξεµα σε
µάρµαρο Κυκλαδίτικης βρύσης,
υπέρθυρο κ.α.).
«Έκθεση Μαρµαρογλυπτικής»:
Αρχαρίων και προχωρηµένων
∆ευτέρα 18/8 21:00 στο χώρο του
εργαστηρίου.

ΜΜοουυσσεείίοο  ΓΓλλυυππττιικκήήςς  ΠΠεερρααννττιιννοούύ
Εκεί που η τέχνη καλλιεργείται
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Εξαιρετική
εµφάνιση 
Εξαιρετικές επιδόσεις πέτυχε
στους αγώνες ιστιοπλοϊας
Laser rdl εφήβων, που έγιναν
από τις 5 - 9 Ιουλίου 2008 στις
Γούβες Ηρακλείου Κρήτης, ο
πρωτοεµφανιζόµενος στην
κατηγορία αθλητής του
Ναυτικού Οµίλου Πάρου
Φωσκίνης Ρωµανός. Αν και
ηλικιακά µικρότερος από τους
περισσότερους συµµετέχοντες
(συµµετοχή γεννηθέντων ως
το 1990) και χωρίς πολλούς
αγώνες κατετάγη 24ος σε 60
συµµετοχές, πετυχαίνοντας
όµως κατά την διάρκεια των
αγώνων διαρκώς και καλύτε-
ρους τερµατισµούς, όσο εξοι-
κειωνόταν περισσότερο µε τις
συνθήκες και το νέο γι’ αυτόν
σκάφος. Ο προπονητής της
συγκεκριµένης κατηγορίας του
Ν.Ο.Π. Άγγελος Λεµάνης δήλω-
σε για την εµφάνιση του αθλη-
τή:«Είµαι ικανοποιηµένος από
την παρουσία του αθλητή µας,
γιατί αυτός ήταν ένας αγώνας
προετοιµασίας για το
Περιφερειακό και Πανελλήνιο
Πρωτάθληµα στο τέλος του
καλοκαιριού. Πιστεύω ότι εκεί
θα διακριθούµε».

Ο  Πέτρος  Κένερ  
νέος  προπονητήής
στον  Αστέρα  
Ο Πέτρος Κένερ θα είναι για τα
επόµενα χρόνια ο προπονητής
ποδοσφαίρου της ανδρικής οµάδας
και των ακαδηµιών του Αστέρα
Μαρµάρων. Σε σχετική ανακοίνωση
του Αστέρα Μαρµάρων σηµειώνο-
νται ακόµα και τα εξής: «Θα θέλα-
µε να τον ευχαριστήσουµε και
δηµόσια για την τιµή που κάνει στο
Σύλλογο και εµάς τους ιδίους δεχό-
µενος την πρότασή µας και να προ-
σθέσουµε ότι αυτή η συνεργασία
χαρίζει νέα και ισχυρότερη δυναµι-
κή στο Σύλλογο ώστε να διεκδική-
σουµε τον εκσυγχρονισµό των
γηπεδικών εγκαταστάσεών µας και
την κατασκευή χλοοτάπητα».
Ο Πέτρος Κένερ έχει γεννηθεί το
1961 και έχει τελειώσει το 1992 τη
σχολή προπονητών της Γ.Γ.
Αθλητισµού, το 1995 τη σχολή
LILLESHALL HALL της
Ποδοσφαιρικής Οµοσπονδίας της
Αγγλίας και το 1999 στην
Πανεπιστηµιακή Σχολή του
Βελιγραδίου της Σερβίας. Έχει λάβει
µέρος σε περισσότερα από 50 σεµι-
νάρια ως σύνεδρος και ως εισηγη-
τής στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Με έγγραφό του προς το ∆ήµο Πάρου, που κοινοποιεί
στην Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου, στο Γενικό
Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, στο Συνήγορο του
Πολίτη, στο Σώµα Ελεγκτών – Επιθεωρητών ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και στον τοπικό τύπο, ο κ. Κώστας
Παπαδάκης, ενεργώντας ως πληρεξούσιος των:
Καστανιά Μαργαρίτα, Παντελαίου Γεωργίου και
Παντελαίου Νικολάου, αναφέρει τα εξής:

Πάρος, 04-07-2008
ΠΡΟΣ: 1) ∆ήµο Πάρου
Σχετ.: α) 7629/3-6-2008 επιστολή ∆ήµου Πάρου 
β) 6643/7-5-08 επιστολή µας προς ∆ήµο Πάρου

Μετά την από 14-5-08 εισαγγελική εντολή της
Αντεισαγγελέως Πρωτοδικών Σύρου κ. Στεφανίδου
Ανδροµέδας, επανερχόµεθα και πάλι και παρακαλούµε
όπως µας χορηγήσετε τις µαγνητοταινίες των συνεδριά-
σεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Πάρου, σύµφωνα µε
την εντολή αυτή, οι οποίες µας αφορούν και έχουµε
έννοµο συµφέρον. Τις µαγνητοταινίες αυτές, όπως καλά
γνωρίζετε, τις ζητούµε από αρκετό χρονικό διάστηµα,
µε τις 2187/15-2-08 και 2456/22-2-08 αιτήσεις µας.
Επίσης ζητούµε για µια ακόµη φορά :
1) Τη βεβαίωση περί αρτιότητος των κτηµάτων µας
µετά την καταπάτησή τους από τα όργανα του ∆ήµου.
Όπως καλώς γνωρίζετε, η Πολεοδοµία, στην οποία ανα-
φέρεσθε στο πιο πάνω α) σχετικό, ουδέποτε εµβαδοµέ-
τρησε τα κτήµατά µας, σε αντίθεση µε τις Υπηρεσίες
σας και µάλιστα χωρίς την παρουσία µας! !
2) Την 69/28-2-08 γνωµάτευση του Τµήµατος
Αγροτικής Ανάπτυξης.
3) Κτηµατολογικούς πίνακες.

4) Κτηµατολογικά διαγράµµατα.
5) Συντεταγµένες ΕΓΣΑ 87.
6) Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
7) Αεροφωτογραφίες Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού.
8) Τοπογραφική αποτύπωση οδού προ της καταπατή-
σεως.
9) Μελέτη της Τεχνικής σας Υπηρεσίας.
10) Έκθεση της Τεχνικής σας Υπηρεσίας.
Όπως ακριβώς τα αναφέρετε στην εισήγηση σας της
56/2008 αποφάσεώς σας.
11) Τοπογραφική αποτύπωση των ακινήτων προ της
καταπατήσεως.
12) Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, βάση της
οποίας ακολουθήσατε τη διαδροµή προς Χ.Υ.Τ.Α. µέσω
της περιοχής µας (Αγ. Χαράλαµπος) και όχι µέσω
Θαψανών – Περιστερίου, όπως προβλέπει η 312/2003
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Πάρου.
Είναι τουλάχιστον απαράδεκτο και ανέντιµο να επικαλεί-
στε έγγραφα άγνωστα σε µας, τα οποία είναι δυνατόν
να είναι ανύπαρκτα, ή αµφιβόλου νοµιµότητος, προκει-
µένου να παραπλανήσετε ∆ηµοτικό Συµβούλιο και
υπερκείµενες Υπηρεσίες, ή ακόµα να συγκαλύψετε
παρανοµίες οργάνων του ∆ήµου.
Γνωρίζουµε το ήθος και την εντιµότητά σας, φοβούµε-
θα όµως ότι δεν ελέγχετε επαρκώς ενέργειες ή παραλεί-
ψεις των οργάνων και Υπηρεσιών του ∆ήµου.
Με τον τρόπο όµως αυτό καταρρακώνεται ο θεσµός
του ∆ήµου, κάτι που δεν τιµά κανέναν. 

Καστανιά Μαργαρίτα, Παντελαίος Γεώργιος,
Παντελαίος Νικόλαος.

Ο Πληρεξούσιος Παπαδάκης Κων/νος 

«Êáôáññáêþíåôáé ï èåóìüò ôïõ ÄÞìïõ»

Ο βουλευτής Κυκλάδων του
ΠΑ.ΣΟ.Κ. Παναγιώτης Ρήγας
έδωσε προς τα Μ.Μ.Ε. τις
προτάσεις του για τη
∆ιοικητική Μεταρρύθµιση. Ο
«Παριανός Τύπος» σας παρου-
σιάζει σήµερα τις απόψεις του
βουλευτή. Απόψεις και θέσεις
που είχε κάνει γνωστές τόσο
στην οµιλία του στη συνάντη-
ση της ΤΕ∆Κ που είχε πραγ-
µατοποιηθεί στη Νάξο όσο
και στην τοποθέτησή του στη
συνεδρίαση του Νοµαρχιακού
συµβουλίου στις 28 Μαΐου
2008.
Οι θέσεις του κ. Ρήγα για τη
∆ιοικητική Μεταρρύθµιση
έχουν ως εξής:

“Στο καθολικό και ώριµο αίτη-
µα για µια γνήσια, γενναία,
ριζοσπαστική και σύγχρονη
∆ιοικητική Μεταρρύθµιση, που
θα εξυγιάνει το πολιτικό σύστη-
µα της χώρας, θα ενισχύσει
τους αποκεντρωµένους αυτοδι-
οικητικούς θεσµούς, θα συµ-
βάλει στην ενεργοποίηση όλων
των δυνάµεων της
Περιφέρειας και θα διασφαλί-
σει ποιοτικές υπηρεσίες στους
πολίτες, η Κυβέρνηση της
Νέας ∆ηµοκρατίας απαντά µε
µια νόθα και ερµαφρόδιτη
µεταρρύθµιση. ∆ιατηρεί τον
Κρατικό Περιφερειάρχη και
την Κρατική Περιφέρεια, δηµι-
ουργεί άγνωστο ακόµα αριθµό
αδύναµων αιρετών
Περιφερειών µε έµµεσα εκλε-
γόµενο Περιφερειάρχη και µε
πρωτοβάθµιους ΟΤΑ που
κανείς δεν µας διασφαλίζει ότι
δεν θα συγκροτηθούν στη
βάση του κοµµατικού οφέλους
για τη Νέα ∆ηµοκρατία µε κρι-

τήρια ρουσφετολογικά και
µικροκοµµατικά.
Απέναντι σ’ αυτή την τυχοδιω-
κτική κυβερνητική πολιτική, οι
συλλογικοί εκφραστές της
Αυτοδιοίκησης (ΚΕ∆ΚΕ και
ΕΝΑΕ), έχουν επιδείξει αξιοζή-
λευτη ωριµότητα, ευθύνη και
σοβαρότητα, διατυπώνοντας µε
σαφήνεια και καθαρότητα τις
θέσεις τους για την ∆ιοικητική
Αναδιάρθρωση της Χώρας.

Σε ότι µε αφορά, έχω ήδη δια-
τυπώσει αναλυτικά τις απόψεις
µου επί του θέµατος, τόσο στην
συνάντηση της ΤΕ∆Κ που
πραγµατοποιήθηκε στη Νάξο,
όσο και στη συνεδρίαση του
Νοµαρχιακού Συµβουλίου της
28ης Μαΐου του 2008. 
Τις επαναλαµβάνω συνοπτικά:

Α. Για τον Α’ βαθµό
Αυτοδιοίκησης
Ένας οργανισµός Τοπικής
Αυτοδιοίκησης ανά νησί.
Οποιαδήποτε εξαίρεση από τον
συγκεκριµένο κανόνα θα πρέ-
πει να τεκµηριώνεται πλήρως
µε προκαθορισµένα, σαφή και
αντικειµενικά κριτήρια. 
∆ιατήρηση των υφιστάµενων
νησιωτικών Κοινοτήτων µε

πρόβλεψη και θεσµοθέτηση
συγκεκριµένων µέτρων υπο-
στήριξης τους, ώστε να αντα-
ποκριθούν µε επάρκεια στο
ρόλο τους και να εξασφαλιστεί
η βιωσιµότητά τους.
Οι νησιώτικοι ∆ήµοι θα πρέπει
να έχουν την αποκλειστική
ευθύνη στο σχεδιασµό και την

υλοποίηση της τοπικής ανάπτυ-
ξης και να τους µεταβιβαστούν
όλες οι αρµοδιότητες που αφο-
ρούν στην διαχείριση του συνό-
λου των τοπικών υποθέσεων. Η
µεταβίβαση αρµοδιοτήτων θα
πρέπει να συνοδεύεται από
µεταβίβαση πόρων, που δια-
σφαλίζουν την οικονοµική
αυτοδυναµία των νέων Ο.Τ.Α.

Β. Για τον Β’ βαθµό
Αυτοδιοίκησης
Η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση
θα αποτελεί πλέον τον Β΄
βαθµό Αυτοδιοίκησης, µε
άµεσα αιρετό Περιφερειάρχη
και Περιφερειακό Συµβούλιο.
Οι υφιστάµενες Νοµαρχιακές
Αυτοδιοικήσεις θα αποτελέ-
σουν Περιφερειακά
∆ιαµερίσµατα των νέων
Περιφερειακών
Αυτοδιοικήσεων.
Στην περίπτωση των Κυκλάδων
και γενικότερα του νησιώτικου
χώρου, κάθε αυτούσια µηχανι-
στική µεταφορά και εφαρµογή
αυτοδιοικητικών προτύπων
από την ηπειρωτική Ελλάδα
είναι εκ των προτέρων καταδι-
κασµένη σε αποτυχία.
Η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση
Κυκλάδων εντασσόµενη στην

νέα περιφερειακή δοµή θα
πρέπει να διατηρήσει την δοµι-
κή, προγραµµατική και λει-
τουργική της αυτονοµία.
Με τον όρο δοµική αυτονοµία
εννοούµε τη διατήρηση της
σηµερινής οργανωτικής δοµής
της Ν.Α. Κυκλάδων, δηλαδή
Νοµάρχης, Νοµαρχιακό
Συµβούλιο, Επαρχεία.
Με τον όρο προγραµµατική
αυτονοµία εννοούµε τη διατή-
ρηση της αρµοδιότητας να
καθορίζει ο Νοµός Κυκλάδων
τις αναπτυξιακές του προτεραι-
ότητες, να σχεδιάζει και να
αποφασίζει το δικό του επιχει-
ρησιακό πρόγραµµα -στα πλαί-
σια βεβαίως του περιφερεια-
κού σχεδιασµού- που θα εγκρί-
νεται από το Περιφερειακό
Συµβούλιο.
Με τον όρο λειτουργική αυτο-
νοµία εννοούµε τη διατήρηση
όλων των οργανικών και υπη-
ρεσιακών διοικητικών µονά-
δων που λειτουργούν σήµερα
στα πλαίσια της Νοµαρχιακής
Αυτοδιοίκησης στο επίπεδο του
Νοµού, καθώς και τη δηµιουρ-
γία νέων υπηρεσιών για την
άσκηση των καινούργιων
αρµοδιοτήτων που θα εκχωρη-
θούν στην Περιφερειακή
Αυτοδιοίκηση.
Υπό αυτές τις προϋποθέσεις
και µε προαπαιτούµενο τον
σαφή καθορισµό του πεδίου
δράσης (δηλαδή των αρµοδιο-
τήτων) του κεντρικού κράτους
και των αυτοδιοικητικών
θεσµών, µπορούµε στη συνέ-
χεια να συζητήσουµε τα τεχνι-
κά θέµατα, όπως την γεωγρα-
φική βάση και τα γεωγραφικά
όρια των νέων Περιφερειακών
Αυτοδιοικήσεων”.

Παναγιώτηςς  Ρήγαςς:

Ìåôáññýèìéóç ìå üñáìá êáé ðñïïðôéêÞ
“Ο  χορόςς  των  ψευδεππίγραφφων  μεταρρυθμίσεων  τηςς  ΚΚυββέρνησηςς  καλά  κρατεί”

Συνελήφθησαν για κατοχή
πλαστών χαρτονοµισµάτων
Ένας ηµεδαπός και ένας αλλοδαπός υπήκοος Αλβανίας, κάτοικοι Αττικής, συνελή-
φθησαν από άνδρες του Αστυνοµικού Τµήµατος Πάρου διότι, σε αστυνοµικό έλεγχο
που τους έγινε στην περιοχή του περιφερειακού δρόµου Παροικιάς, διαπιστώθηκε
να κατέχουν από κοινού έξι χαρτονοµίσµατα των 100 ευρώ έκαστο, τα οποία ήταν
πλαστά και είχαν πρόθεση να τα θέσουν σε κυκλοφορία.
Τα πλαστά χαρτονοµίσµατα κατασχέθηκαν, ενώ οι δράστες µε την σε βάρος τους
σχηµατισθείσα δικογραφία οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Σύρου.
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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

Την µείωση του Φ.Π.Α. στις
µεταφορές εµπορευµάτων και
επιβατών από και προς τα
νησιά των Κυκλάδων ζήτησε ο
Βουλευτής Κυκλάδων Γιάννης
Βρούτσης από τον Υπουργό
Οικονοµίας και Οικονοµικών
Γιώργο Αλογοσκούφη σε σχε-
τική συνάντηση που είχαν την
Τετάρτη 9 Ιουλίου. Μάλιστα,
ζήτησε να συµπεριληφθεί η
πρόταση του στην κυβερνητι-
κή πρόταση που θα κατατεθεί
στην Ευρωπαϊκή Ένωση στα
πλαίσια του διαλόγου που
ήδη έχει ξεκινήσει για την
µείωση της ακρίβειας.
Ο κ. Βρούτσης πρότεινε την
µείωση των συντελεστών
Φ.Π.Α. στα ακτοπλοϊκά εισι-
τήρια και στις φορτωτικές
εµπορευµάτων ως αποτελε-
σµατικό µέτρο για την
άµβλυνση των επιπτώσεων
που έχει δηµιουργήσει η
παρούσα δυσµενής οικονοµι-
κή συγκυρία στις Κυκλάδες.
Βάσει της ισχύουσας νοµοθε-

σίας και συγκεκριµένα του
άρθρου 21 του νόµου
2859/2000 ο Φ.Π.Α. µειώνε-
ται κατά 30% στα αγαθά στα
νησιά του Αιγαίου, αλλά η
σχετική µείωση του φορολογι-
κού συντελεστή δυστυχώς δεν
ισχύει για τα µεταφορικά. 
Ο βουλευτής Κυκλάδων επι-
σηµαίνοντας τις µεγάλες
οικονοµικές επιπτώσεις που
έχει δηµιουργήσει στις
Κυκλάδες, η επιτάχυνση του
πληθωρισµού λόγω των συνε-
χών ανατιµήσεων του πετρε-
λαίου, τόνισε για την κίνησή
του αυτή: «Οι κάτοικοι και οι
επιχειρήσεις των Κυκλάδων,
αλλά και του υπόλοιπου
Αιγαίου, καλούνται να αντιµε-

τωπίσουν στο πολλαπλάσιο τις
ανατιµήσεις των αγαθών και
των υπηρεσιών σε σύγκριση
µε την υπόλοιπη χώρα. Αιτία
είναι το πολύ υψηλό κόστος

της µεταφοράς αγαθών και
προσώπων από και προς τα
νησιά µας, γεγονός που οφεί-
λεται τόσο στη συνεχή ανοδι-
κή τιµή του πετρελαίου, όσο
και στη γεωγραφική ιδιαιτε-
ρότητα των νησιών µας και
των µεγάλων αποστάσεων που
τα χωρίζουν από την ηπειρω-
τική χώρα».
«Η µείωση του Φ.Π.Α. θα
δώσει στους πολίτες των
Κυκλάδων τη δυνατότητα να
ζουν και να δηµιουργούν ισό-
τιµα µε τους υπόλοιπους
πολίτες της χώρα µας. Θα
τους δώσει την ευκαιρία να
αντεπεξέλθουν στην ακρίβεια
που επιβαρύνει υπέρµετρα
την καθηµερινότητα τους. ∆εν

πρέπει άλλωστε να ξεχνάµε
ότι είναι συνταγµατική υπο-
χρέωση της Πολιτείας να
ενσωµατώνει τη διάταξη της
νησιωτικότητας στον πυρήνα
των πολιτικών της, µε συγκε-
κριµένες δράσεις υπέρ των
νησιωτικών περιοχών της
χώρα µας. Υποχρέωση που
κατοχυρώθηκε πλήρως στην
πρόσφατη συνταγµατική ανα-
θεώρηση στο άρθρο 101 του
Συντάγµατος. Μάλιστα, η
προτεινόµενη µείωση του
Φ.Π.Α. εναρµονίζεται πλήρως
και µε τις διατάξεις της νέας
Ευρωπαϊκής Συνθήκης της
Λισσαβόνας, µε την οποία
αναγνωρίσθηκε, στο άρθρο 3,
η εδαφική ιδιαιτερότητα,
αφενός ως παράγοντας ανά-
ληψης ιδιαίτερων πολιτικών
από την Ευρωπαϊκή Ένωση
και αφετέρου ως παράγοντας
που επηρεάζει την ανταγωνι-
στικότητα των νησιωτικών
περιοχών», ανέφερε χαρακτη-
ριστικά.

ΤΤιι  ζζήήττηησσεε  οο  ΓΓιιάάννννηηςς  ΒΒρροούύττσσηηςς  σσττηη  σσυυννάάννττηησσηη  μμεε  ττοονν  ΓΓ..  ΑΑλλοογγοοσσκκοούύφφηη

Ìåßùóç ôïõ Ö.Ð.Á. ãéá ôéò
ìåôáöïñÝò óôá íçóéÜ ôïõ Áéãáßïõ

ΘΘεερριιννόό  ΣΣχχοολλεείίοο  σσττιιςς  ΛΛεεύύκκεεςς
«Πόλεις και Πολεοδοµικός
σχεδιασµός την εποχή
της παγκοσµιοποίησης»
Το Τµήµα Γεωγραφίας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου σε συνεργασία µε τον ∆ήµο
Πάρου διοργάνωσε για πέµπτη συνεχή χρονιά το Θερινό Σχολείο στο χωριό Λεύκες
για το διάστηµα από 13 έως 26 Ιουλίου 2008. Ένας θεσµός που δηµιουργήθηκε το
2004 µετά από πρωτοβουλία του ∆ήµου, του Πανεπιστηµίου Αιγαίου - Τµήµα
Γεωγραφίας και του τµήµατος Αρχιτεκτόνων του Πολυτεχνείου Κρήτης. Πρόκειται
για µια εκπαιδευτική διαδικασία του Πανεπιστηµίου, κατά τη διάρκεια της οποίας,
εκτός των µαθηµάτων, διενεργείται από τους φοιτητές και πρακτική άσκηση σε
θέµατα που απασχολούν την τοπική κοινωνία.
∆ικαίωµα συµµετοχής είχαν άτοµα από την τοπική κοινωνία της Πάρου, τελειόφοι-
τοι και οι απόφοιτοι των Πανεπιστηµιακών Τµηµάτων ολόκληρης της χώρας.
Ο τελικός αριθµός των ατόµων που παρακολούθησε τις φετινές εργασίες του
Θερινού Σχολείου ανήλθε στους τριάντα.
Επελέγησαν, κατά προτεραιότητα, δέκα φοιτητές από το Τµήµα Γεωγραφίας του
Πανεπιστηµίου Αιγαίου, δέκα φοιτητές και τελειόφοιτοι από το Πανεπιστήµιο
Αιγαίου, και γενικότερα των Πανεπιστηµιακών Τµηµάτων ολόκληρης της χώρας
και, τέλος δέκα άτοµα από την τοπική κοινωνία της Πάρου.
Στη λήξη της περιόδου παρουσιάζονται οι εργασίες που έχουν γίνει στο πλαίσιο της
πρακτικής άσκησης και οι συµµετέχοντες λαµβάνουν βεβαίωση παρακολούθησης.
Το θέµα της φετινής χρονιάς ήταν «Πόλεις και Πολεοδοµικός σχεδιασµός την
εποχή της παγκοσµιοποίησης». Ένα θέµα το οποίο παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέ-
ρον για την Πάρο αφού αυτή τη χρονική περίοδο ο ∆ήµος επεξεργάζεται το Γενικό
πολεοδοµικό Σχέδιο του νησιού.
Η κεντρική οµιλία του Θερινού Σχολείου πραγµατοποιήθηκε το Σάββατο 19 Ιουλίου
στον ανοικτό χώρο του θεάτρου Λευκών µε οµιλητή τον κ. Νίκο Ροδολάκη, καθη-
γητή Πολεοδοµίας - Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πρόεδρο Τµήµατος
Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης Α.Π.Θ. µε θέµα: «Εσωτερική δοµή και ακτι-
νοβολία των αστικών κέντρων από τη βιοµηχανική πόλη στην περιφερειακή µητρό-
πολη».

Στις εκδηλώσεις της «Ικαριάδας 2008», που
οργάνωσε το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής σε συνεργα-
σία µε την Οµοσπονδία φουσκωτών σκαφών,
στην περιοχή του Αρµενιστή Ικαρίας, συµµετεί-
χε και η Ελληνική Οµάδα ∆ιάσωσης - παράρτη-
µα Κυκλάδων, µε το σκάφος «RESCUE 2», δυο
εκπροσώπους του παραρτήµατος και τέσσερα
µέλη του παραρτήµατος Σάµου, έχοντας την
ευθύνη της ασφάλειας των πληρωµάτων των
φουσκωτών σκαφών.
Οι εκδηλώσεις περιελάµβαναν, µεταξύ άλλων,
«παιχνίδια» των φουσκωτών, άσκηση ανάσυρ-
σης ατόµου από τη θάλασσα από πληρώµατα
των φουσκωτών σκαφών και άσκηση διάσωσης
ναυαγού µε την συµµετοχή SUPER PUMA.
Παρόντες ήταν ο Υφυπουργός Εµπορικής
Ναυτιλίας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
Πάνος Καµµένος, εκπρόσωποι της Αεροπορίας,
του Λιµενικού, του Θαλάµου επιχειρήσεων του
ΥΕΝ.
Οι καιρικές συνθήκες, κατά τη διάρκεια της
δοκιµαστικής άσκησης την Πέµπτη 17 Ιουλίου,
ήταν πάρα πολύ άσχηµες, µε ανέµους έντασης
έως και 7 µποφόρ µε αποτέλεσµα το σκάφος
«RESCUE 2» να αντικαταστήσει το σκάφος που

είχε προγραµµατιστεί να συµµετάσχει(ήταν
αδύνατο να αποπλεύσει).
Την προγραµµατισµένη ηµέρα της άσκησης,
Παρασκευή 18 Ιουλίου, οι καιρικές συνθήκες
ήταν καλύτερες. Η άσκηση πραγµατοποιήθηκε
κανονικά, µε το «RESCUE 2» και 6µελές πλή-
ρωµα, πλήρως εξοπλισµένο, να έχει «µια
άψογα οργανωµένη και σοβαρή παρουσία»,
σύµφωνα µε τα λόγια του Υφυπουργού κ.
Πάνου Καµµένου, µε τον οποίο πραγµατοποιή-
θηκε µια σύντοµη συνάντηση, όπου συζητήθη-
καν τα προβλήµατα της Οµάδας.
Το Σάββατο 19 Ιουλίου, παρουσία του
Υφυπουργού τα φουσκωτά και το «RESCUE 2»
πραγµατοποίησαν επίσκεψη στους Φούρνους
και τη Θύµαινα.
Κυριακή και ∆ευτέρα 20 και 21 Ιουλίου, στο
Καρλόβασι και το Βαθύ Σάµου, πραγµατοποιή-
θηκαν συναντήσεις των µελών του
Παραρτήµατος Κυκλάδων µε µέλη του
Παραρτήµατος Σάµου και το Λιµενάρχη Σάµου
Στυλιανό Παρτσάφα, καθώς επίσης και ασκή-
σεις επικοινωνιών µε VHF - UHF - HF µε
Θεσσαλονίκη (Κεντρικά Γραφεία της Ε.Ο.∆.) και
Πάρο. Το «RESCUE 2» επέστρεψε στη Νάουσα
την Τρίτη 22 Ιουλίου.

Στην  «Ικαριιάδα  2008»  η  Ελληνιική  Ομάδα  ∆ιιάσωσης  
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ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟ
Το Γρι-Γρι “Μαρία”

ΤΣΑΝΤΑΝΗΣ
ΦΡ. ΑΡΣΕΝΙΟΣ

Συγκιννηττικές  σττιγμές  έζησεε  ττο  ννησί  μεε  ττονν  εερχομό  ττου  κ.κ.  Καλλλλιννίκου     

Ç ÐÜñïò áãêÜëéáóå ìå ôéìÝò ôïí
Μεγάλες στιγµές έζησε το
νησί µας το Σάββατο 19
Ιουλίου, ηµέρα κατά την
οποία τελέσθηκε στον Ιερό
Ναό της Παναγίας
Εκατονταπυλιανής η τελετή
ενθρονίσεως του νέου
Μητροπολίτη Παροναξίας κ.κ.
Καλλινίκου.
Από νωρίς το πρωί η Παροικιά
είχε ντυθεί στα… επίσηµα και
περίµενε µαζί µε εκατοντάδες
πιστούς τον ερχοµό του νέου
Μητροπολίτη Παροναξίας.
Το πλοίο που µετέφερε από
την Νάξο τον κ. Καλλίνικο
έφθασε λίγο µετά τις 10 το
πρωί και στον προβλήτα της
Παροικιάς άγηµα και µπάντα
του Λιµενικού Σώµατος απέ-
δωσε τις καθιερωµένες τιµές.
Μεταξύ των επισήµων που
υποδέχθηκαν τον κ. Καλλίνικο
ήταν ο υφυπουργός
Εξωτερικών Θεόδωρος
Κασσίµης (εκπροσώπησε την
Κυβέρνηση), οι τρεις βουλευ-
τές του νοµού Γιάννης
Βρούτσης, Άρια Μανούσου -
Μπινοπούλου, και Παναγιώτης
Ρήγας, ο Γ.Γ. της Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου Χαράλαµπος
Κόκκινος, ο Νοµάρχης
Κυκλάδων ∆ηµήτρης Μπάιλας.
Επίσης τον νέο Μητροπολίτη
εκτός από τον ∆ήµαρχο
Πάρου Χρήστος Βλαχογιάννη
υποδέχθηκαν η Έπαρχος
Πάρου - Αντιπάρου Γρηγορία
Πρωτολάτη, η Πρόεδρος της
κοινότητας Αντιπάρου
Βαρβάρα Φαρούπου -
Μανέτα, νοµαρχιακοί και

δηµοτικοί σύµβουλοι, οι αρχές
του νησιού, και εκπρόσωποι
συλλόγων και κοµµάτων του
νησιού. Στην τελετή υποδο-
χής του νέου Μητροπολίτη
στην Πάρο πήραν µέρος
εκπρόσωποι φορέων και ιερείς
από τη Νάξο. και την
Αντίπαρο.
Με την κάθοδο του κ.κ.
Καλλινίκου από το πλοίο ο
κόσµος έσπευσε να τον ασπα-
στεί και εκείνος φανερά
συγκινηµένος ανταπέδωσε µε
την ευλογία του.
Στη συνέχεια ο κ.κ.
Καλλίνικος συνοδευόµενος
από ιερείς του νησιού σε δυο
σειρές, και τους επισήµους,
έφθασε πεζή σε εξέδρα που
είχε στηθεί στον πεζόδροµο
µπροστά στην Παναγία
Εκατονταπυλιανή. Κατά τη
διάρκεια της διαδροµής δεν
ήταν λίγες οι φορές που
ακούστηκε από τα στόµατα
του κόσµου η λέξη «Άξιος».
Εκεί ο ∆ήµαρχος Πάρου
Χρήστος Βλαχογιάννης προ-
σφώνησε τον νέο
Μητροπολίτη τονίζοντας
µεταξύ άλλων και τα εξής:
«Όλοι οι κάτοικοι της Πάρου
υποδεχόµαστε σήµερα το νέο
ποιµενάρχη µας.
Σεβασµιώτατε Μητροπολίτη
µας κ.κ. Καλλίνικε µε πολύ
µεγάλη χαρά σας καλωσορίζω
στο νησί µας. Καλώς ήλθατε
Σεβασµιώτατε στην Πάρο της
Οσίας Θεοκτίστης, του Αγίου
Αρσενίου και του Αγίου
Αθανασίου του Παρίου.

Καλώς ήλθατε στην Πάρο του
µοναδικού µνηµείου της
Παναγίας Εκατονταπυλιανής.
Για µας η σηµερινή ηµέρα
είναι πολύ σηµαντική. Είναι
ηµέρα χαράς γιατί ενθρονίζε-
στε Μητροπολίτης Παροναξίας
µετά την επάξια εκλογή σας.
Είναι η µέρα που αποτελεί την
αφετηρία µιας νέας εποχής
υψηλών προσδοκιών, για µια
εκκλησία ζωντανή που θα
είναι πιο κοντά στην κοινωνία
που θα στέκεται δίπλα στον
κάθε πιστό, για µια εκκλησία
µε µεγαλύτερο κοινωνικό
ρόλο, κοινωνική προσφορά
και φροντίδα στον πλησίον
µας που έχει ανάγκη. Γι’ αυτή
την εκκλησία αγωνίστηκε ο
µακαριστός προκάτοχός σας
Αµβρόσιος ο Β’. Για αυτή την
εκκλησία είµαι βέβαιος ότι θα
αγωνιστείτε και εσείς και θα
φέρετε την αποστολή σας σε
πέρας µε απόλυτη επιτυχία. 
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και
εγώ προσωπικά ως ∆ήµαρχος
θα σταθούµε στο πλευρό σας
και θα είµαστε συµπαραστά-
τες σας στο δύσκολο έργο
σας.
Εύχοµαι η χάρη της Παναγίας
της Εκατονταπυλιανής να
φωτίζει το δρόµο των επιλο-
γών σας.
Άξιος…».

«Ζητώ την αγάπη,
την προσευχή
και τη στήριξη όλων σας»
Ο νέος µητροπολίτης
Παροναξίας κ.κ. Καλλίνικος
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Σ’ ένα µοναδικό
παραδοσιακό
χώρο, έχουµε επι�
λέξει τοπικά προϊ�
όντα απ’ όλη την
Πάρο δίνοντας
στον επισκέπτη
του νησιού, τη
δυνατότητα να
γνωρίσει µοναδι�
κές θαυµαστές
γεύσεις φτιαγµέ�
νες µε παραδοσια�
κούς τρόπους
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ζαχαροµπακλαβάς, ζυµαρικά � χυλοπίτες � λάδι � τραχανάς,
κρασιά Πάρου & Σαντορίνης, σούµα Πάρου � κίτρο Νάξου,
τυριά Πάρου & Νάξου, βιολογικά προϊόντα

ΠΑΡΟΣ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ τηλ.: 22840 24254, fax: 22840 24977

ΝΑΟΥΣΑ περιφερειακός Νάουσας - Μάρπησσας

τηλ.: 22840 28557, fax: 22840 24977

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ τηλ.: 22840 61196

          ου  για  ττηνν  ττεελλεεττήή  εεννθροννίσεεώς  ττου

í Ìçôñïðïëßôç ôçò
Τελετή  ενθρονίσεωςς
και  στην  Αντίππαρο
Την Κυριακή 20 Ιουλίου, το πρωί ετελέσθη θεία
λειτουργία στο ιερό Προσκύνηµα της Παναγίας
Εκατονταπυλιανής προεξάρχοντος του κ.κ.
Καλλινίκου. Το απόγευµα της ίδιας µέρας έγινε
η ακολουθία ενθρονίσεως και στην Αντίπαρο.
Το νέο Μητροπολίτη κ.κ. Καλλίνικο υποδέχθη-
καν ο τοποτηρητής Μητροπολίτης Σάµου και
Ικαρίας κ.κ. Ευσέβιος, η πρόεδρος της
Κοινότητας Αντιπάρου Βαρβάρα Φαρούπου -
Μανέτα καθώς και οι ιερείς και πολλοί κάτοικοι
του νησιού. Η πρόεδρος της Κοινότητας προ-
σφώνησε τον κ.κ. Καλλίνικο και λίγη ώρα αργό-
τερα πραγµατοποιήθηκε η τελετή ενθρονίσεώς
του στον ενοριακό ναό του Αγίου Νικολάου.

απαντώντας στην προσφώνη-
ση του ∆ηµάρχου Πάρου είπε
µεταξύ άλλων:
«Εντιµότατε κ. ∆ήµαρχε
Σας ευχαριστώ θερµότατα για
τα καλά σας λόγια. Λόγια
σεβασµού και αγάπης προς το
ταπεινό µου πρόσωπο.
Ευχαριστώ όλα τα µέλη του
∆.Σ. του ∆ήµου Πάρου για τη
θερµή υποδοχή που µου επι-
φυλάξατε. Ευχαριστώ επίσης
από τα βάθη της καρδιάς µου
τον ευσεβή λαό της Πάρου για
τις εγκάρδιες εκδηλώσεις
αγάπης που ποικιλοτρόπως
έχει εκφράσει προς την ταπει-
νότητά µου, ιδιαιτέρως τον
τελευταίο καιρό και που την
κορυφώνει σήµερα µε την
τελετή της ενθρονίσεώς µου
στην Πάρο.
Η χάρις του Θεού µε αξιώνει
να έρχοµαι σήµερα για να δια-
κονήσω την εκκλησία του, µε
αξιώνει να έρχοµαι για να προ-
σφέρω µε τη δύναµή του και
τις υπηρεσίες της Παναγίας
µας και τις µεσιτίες των αγίων

µας Αρσενίου και Θεοκτίστης
των εν Πάρω και Αθανασίου
του Παρίου, τις φτωχές µου
δυνάµεις, που συνοδεύονται
από την απόφαση να ζήσω
και να εργαστώ σ’ ένα νησί
αγιοτόκο αγιασµένο από τη
ζωντανή παρουσία της
Παναγίας µας της
Εκατονταπυλιανής. Να ζήσω
και να εργαστώ µέχρι το
τέλος της ζωής µου σε αυτόν
τον ευλογηµένο τόπο. Σε
αυτή µου την απόφαση και

προσπάθεια ζητώ την αγάπη,
την προσευχή και τη στήριξη
όλων σας. Αυτά θα αποτελέ-
σουν για µένα το ισχυρότερο
κίνητρο κατά τη διάρκεια της
διακονίας µου. Ο Θεός να
είναι µαζί σας. Να σας ευλογεί
πάντοτε. Σας ευχαριστώ
πολύ».
Ακολούθησε η τελετή ενθρο-
νίσεως του κ.κ. Καλλινίκου
στον Ιερό Ναό της Παναγίας
Εκατονταπυλιανής. 
Χαιρετισµό απηύθυναν οι

τρεις βουλευτές του νοµού, ο
Γ.Γ. της Περιφέρειας Ν.
Αιγαίου, ο Νοµάρχης
Κυκλάδων, η Έπαρχος
Γρηγορία Πρωτολάτη, οι
Μητροπολίτες Σύρου κ.
∆ωρόθεος και Ικαρίας-Σάµου
κ. Ευσέβιος, ο Πρωτο-
σύγγελος της Ιεράς
Μητροπόλεως κ. Μοστράτος.
Στην τελετή παραβρέθηκε και
ο Υπουργός Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης ∆.
Αβραµόπουλος.
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««ΗΗ  ΑΑννααττοολλιικκήή
ΠΠάάρροοςς  σσττοο
ππέέρραασσμμαα
ττωωνν  ααιιώώννωωνν»»
Με επιτυχία πραγµατο-
ποιήθηκε την περασµέ-
νη Κυριακή 20 Ιουλίου
στο προαύλιο του
Γυµνασίου Αρχιλόχου
η οµιλία του κ.
Νικολάου Αλιπράντη
µε θέµα «Η Ανατολική
Πάρος στο πέρασµα
των αιώνων». Όσοι
παραβρέθηκαν από-
λαυσαν την οµιλία και
φωτογραφικό υλικό
από την κοινωνική,
σχολική και αθλητική
ζωή της περιοχής στις
περασµένες δεκαετίες.
Την εκδήλωση διοργά-
νωσε ο Αστέρας
Μαρµάρων.
Το παρόν έδωσαν η
Αντιδήµαρχος Άννα
Κάγκανη, ο πρόεδρος
του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου Αντώνης
Αρκάς, το µέλος του
Τ.Σ. Αρχιλόχου
∆ηµήτρης
Αντιπαριώτης, ο
Προϊστάµενος της
Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης Νίκος
Μαρινάκης, καθώς και
εκπρόσωποι Συλλόγων
και Φορέων.
Η Βουλευτής
Κυκλάδων Άρια
Μανούσου-
Μπινοπούλου απέστει-
λε επιστολή προς το
σύλλογο η οποία και
διαβάστηκε στην εκδή-
λωση.

Ο παριανός γάµος αναπαραστά-
θηκε στον χώρο του προαυλίου
της Παναγίας στην Νάουσα από
το Μουσικοχορευτικό
Συγκρότηµα «Νάουσα Πάρου»
την Κυριακή 13 Ιουλίου µπροστά
στα µάτια πολλών θεατών,
Ελλήνων και ξένων. 
Η εντυπωσιακή αυτή στιγµή ήταν
το τελευταίο µέρος του προγράµ-
µατος που παρουσίασε ο σύλλο-
γος. Προηγήθηκαν χοροί από την
Χίο, τα Μικρασιατικά Βουρλά,
την Κύπρο και την Λήµνο µε τις
αντίστοιχες φορεσιές που διαθέ-
τει ο Σύλλογος και µε ζωντανή
µουσική.
Η αναπαράσταση του γάµου
κατέληξε σε «γλέντι» όπου οι
χορευτές και οι θεατές έγιναν ένα
και χόρεψαν µαζί στους ρυθµούς
του µπάλλου.

Προς το τέλος της εκδήλωσης ο
σύλλογος τίµησε τον κ. Θανάση
Γαβαλά, ένα Ναουσαίο της
Αθήνας, που ίσως λίγοι γνωρί-
ζουν πόσο βοήθησε στην επιλογή
και τελική εξασφάλιση του υγειο-
νοµικού αεροπλάνου της Πάρου.
Ο ίδιος συγκινηµένος δήλωσε ότι
η τιµή είναι όλης της Πάρου και

αυτών που την αγαπούν και προ-
σφέρουν σ’ αυτήν χωρίς να προσ-
δοκούν κάποια ανταπόδοση.
Κάνοντας για ακόµα µια φορά
πράξη την συµπαράσταση προς
κάθε προσπάθεια αναβάθµισης
της Πάρου το Μουσικοχορευτικό
Συγκρότηµα «Νάουσα Πάρου»
ανταποκρίθηκε σε κάλεσµα του

∆ήµου και πραγµατοποίησε
παρουσίαση παραδοσιακών
χορών στο λιµάνι της Νάουσας,
την Τετάρτη 25 Ιουνίου. Την
εκδήλωση παρακολούθησαν του-
ριστικοί πράκτορες που εξετά-
ζουν τις πιθανότητες ένταξης της
Πάρου στις κρουαζιέρες του για
τα επόµενα χρόνια.
Και το Μουσικοχορευτικό
Συγκρότηµα Νάουσας στα πλαί-
σια της φετινής γιορτής κρασιού
- ψαριού, συµµετείχε µε τις
χορευτικές του οµάδες το βράδυ
της Κυριακής 6 Ιουλίου ενθου-
σιάζοντας τον κόσµο που είχε
γεµίσει τον χώρο του ναουσαίϊ-
κου λιµανιού. Παρουσιάστηκαν
χοροί της Κύπρου, της
Καππαδοκίας και της Πάρου. Η
οργάνωση έγινε από το ∆. ∆.
Νάουσας και το ∆ήµο Πάρου.

Έκθεση ζωγραφικής και γλυπτι-
κής εγκαινιάζεται το Σάββατο 26
Ιουλίου στο ξενοδοχείο
«Ποσειδών» από τις αίθουσες
τέχνης «ΕΠΙΠΕ∆Α».
Εκθέτουν οι ζωγράφοι Γιάννης

και ∆ηµήτρης
Γραµµατικόπουλος και η
Monique Barthelemy. Γλυπτά
εκθέτει ο γλύπτης Πέτρος
Καλαµπόγιας.
Η έκθεση θα διαρκέσει µέχρι τις

15 Σεπτεµβρίου και τελεί υπό
την αιγίδα του Επαρχείου
Πάρου.
Το ξενοδοχείο «Ποσειδών» βρί-
σκεται στην Χρυσή Ακτή.
Τηλ. 22840 - 42650.

Ο «Παριανός Τύπος» δηµοσιεύει σήµερα
το πρόγραµµα των πολιτιστικών εκδηλώ-
σεων του ∆ήµου Πάρου από σήµερα 24
Ιουλίου έως το τέλος Αυγούστου.
ΠΕΜΠΤΗ 24/07:
Παροικία. Τοπικό πανηγύρι Αγ. Άννας.
Με πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραµµα.
Στο λόφο Αγίας Άννας. Ώρα έναρξης
20:00.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/07:
α) Μαράθι. Εσπερινός Αγίας Παρασκευής.
β) Αγκαιριά. Συναυλία µε έντεχνο και
λαϊκό τραγούδι από Παριανούς καλλιτέ-
χνες. Προαύλιο Αγ. Γεωργίου. Ώρα έναρ-
ξης 21:00.
ΣΑΒΒΑΤΟ 26/07:
α) Μαράθι. Εορτασµός Αγίας
Παρασκευής.
β) Πρόδροµος. Παραδοσιακό πανηγύρι
Αγ. Παντελεήµονα. (Συνδιοργάνωση ∆/∆
Αρχιλόχου, Π.Σ. «Σκόπας ο Πάριος») Ώρα
έναρξης 22:00.
γ) Κώστος. Παραµονή Άγιου
Παντελεήµονα. Εσπερινός. Ώρα έναρξης
20:00.
δ) ∆ρυός. Συναυλία από νεανικό παριανό

συγκρότηµα. Σχολείο ∆ρυού. Ώρα έναρ-
ξης 21:00.
ΚΥΡΙΑΚΗ 27/07:
α) Κώστος. Τοπική εορτή Αγ.
Παντελεήµονα. Θεία Λειτουργία,
Λιτάνευση Ιερής Εικόνας µε τη συνοδεία
της Φιλαρµονικής του ∆ήµου Πάρου.
β) Πρόδροµος. Πανηγύρι Αγίου
Παντελεήµονα.
γ) Νάουσα. Παράσταση από το
Μουσικοχορευτικό Συγκρότηµα Νάουσας,
αφιέρωµα στη µουσική και τα έθιµα
Ίµβρου και Τενέδου. Στο προαύλιο
Παναγίας. Ώρα έναρξης 21:00.
∆ΕΥΤΕΡΑ 28/07:
Νάουσα. Φεστιβάλ Μουσικής Πάρου. 1η
ηµέρα. Παραλία Αγίου Ιωάννη ∆έτη.
Συµµετέχουν:
C – REAL: 21:30 - 22:30
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ: 22:45 - 01:00
DJ SET (LATIN, REGGAE): 01:15 -
03:00
ΤΡΙΤΗ 29/07:
Νάουσα. Φεστιβάλ Μουσικής Πάρου. 2η
ηµέρα. Παραλία Αγίου Ιωάννη ∆έτη.

Συµµετέχουν:
ΜΕΛΙΝΑ ΑΣΛΑΝΙ∆ΟΥ  - ΡΑΛΛΙΑ ΧΡΗΣΤΙ-
∆ΟΥ: 21:30 - 22:45
ΧΑΛΚΙΝΑ ΤΗΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ: 22:45 -
23:45
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ: 00:00 - 02:00
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/07:
Νάουσα. Φεστιβάλ Μουσικής Πάρου. 3η
ηµέρα. Παραλία Αγίου Ιωάννη ∆έτη.
Συµµετέχουν:
ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: 21:30 -
00:00
DJ SET (POP FUNKY) 00:15 - 03:30.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01/08:
α) Νάουσα. Έναρξη έκθεσης έργων τέχνης
του κ. ∆ηµήτρη Σκλέπου στον χώρο
τέχνης  «Άγιος  Αθανάσιος». ∆ιάρκεια έως
15/08.
β) Παροικία. Έναρξη οµαδικής έκθεσης
«Οι οµορφιές της Πάρου». 1ο ∆ηµοτικό
Σχολείο. ∆ιοργάνωση IPAC. ∆ιάρκεια έως
31/08.
ΣΑΒΒΑΤΟ 02/08:

Λεύκες. Βραδιά µουσικής δωµατίου µε
έργα για πιάνο και βιολί από τον κ.
Παναγιώτη Ηλιόπουλο και τον κ. Ιωάννη
Αγρανιώτη.  Κοινοτικό Mέγαρο Λευκών.
Ώρα έναρξης 21:00.
∆ΕΥΤΕΡΑ 04/08:
Μάρπησσα. Έναρξη έκθεσης φωτογραφίας
του κ. Ιωάννη Κωβαίου στα γραφεία του
∆/∆ Μάρπησσας. Ώρα έναρξης 20:30.
∆ιάρκεια έως 10/08
ΤΡΙΤΗ 05/08:
Μάρπησσα. Πανηγύρι Μεταµόρφωσης του
Σωτήρος. Ζωντανή µουσική, χοροί, κερά-
σµατα. Πλατεία παπα-Γιώργη Στάµενα.
Συνδιοργάνωση ∆/∆ Μάρπησσας –
Σύλλογος Γυναικών Μάρπησσας. Ώρα
έναρξης 21:30.
ΤΕΤΑΡΤΗ 06/08:
Αλυκή. Πανηγύρι του Σωτήρος. Γιορτή
ψαριού στην παραλία Αλυκής.
Συνδιοργάνωση ∆/∆ Αγκαιριάς – Π.Σ.
Αγκαιριάς. Ώρα έναρξης 21:30.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08/08:
Καµάρες. Μουσική βραδιά - συνάντηση
επικοινωνίας στο χώρο του συλλόγου
Καµαρών. Ώρα έναρξης 21:00.

ÓÓôôééããììÝÝòò  ððïïëëééôôééóóììïïýý,,  óóôôééããììÝÝòò  êêááëëïïêêááééññééïïýý

Σύλλογος Παρίων - Αντιπαρίων
“Η Εκατονταπυλιανή”
Ο Σύλλογος Παρίων - Αντιπαρίων “Η
Εκατονταπυλιανή” πραγµατοποιεί τριήµερη
εκδροµή στις 17, 18 και 19 Οκτωβρίου 2008 στο
∆ιον - Λιτόχωρο - Βεργίνα - Παναγία Σουµελά -
Βέροια - Νάουσα (Άγ. Νικόλαος) - Έδεσσα.
πληροφορίες για συµµετοχή στα τηλ.: 6974372085
και 6972355106.

Με µεγάλη επιτυχία πραγ-
µατοποιήθηκε το Σάββατο
19 Ιουλίου 2008 η δεύτε-
ρη για το φετινό καλοκαίρι
παράσταση του
Χορευτικού Οµίλου
Νάουσας Πάρου στον προ-
αύλιο χώρο του Ιερού
Ναού Κοιµήσεως
Θεοτόκου, στη Νάουσα.
Αυτή τη φορά το ιδιαίτερα
ποικίλο πρόγραµµα περι-
λάµβανε αφιερώµατα στη
Θράκη και το
Βορειοανατολικό Αιγαίο,
µε πολλούς χορούς που

για πρώτη φορά παρου-
σιάστηκαν από το παριανό
συγκρότηµα. Επίσης,
χορευτές από τα παιδικά
τµήµατα χόρεψαν αγαπη-
µένους χορούς του
Αιγαίου, ενώ η παράσταση
ολοκληρώθηκε µε κεφά-
τους παριανούς χορούς και
τη θερµή συµµετοχή των
παρευρισκόµενων, που
χόρεψαν παρέα µε τους
χορευτές. Την καλλιτεχνι-
κή επιµέλεια του προγράµ-
µατος είχαν οι χοροδιδά-
σκαλοι Κώστας Φλάκας,

Παναγιώτης Σπύρου και
Μαρουσώ Κονταράτου,
ενώ µουσική έπαιξαν οι
Μανώλης ∆ελέντας (βιολί),
Θοδωρής Ιτούδης (γκάι-
ντα), ∆ηµήτρης
Φυδανάκης (κρουστά) και
Μανώλης Σιφναίος (λαού-
το) και τραγούδησαν η
Βούλα Κρητικού και η
Ιωάννα Τάλαρου. Ο ΧΟΝ
ευχαριστεί θερµά την κα
Αγγελική Ροδίτη για το
δανεισµό µηχανήµατος
προβολής για τις ανάγκες
της εκδήλωσης.

Äåýôåñç ðáñÜóôáóç ãéá ôïí  

ΥΥππόό  ττηηνν  ααιιγγίίδδαα  ττοουυ  ΕΕππααρρχχεείίοουυ  έέκκθθεεσσηη  ζζωωγγρρααφφιικκήήςς  κκααιι  γγλλυυππττιικκήήςς

Αναππαράσταση

Ï ðáñéáíüò ãÜìïò… åðß óêçíÞò
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ΟΟμμιιλλίίαα  γγιιαα
ττηηνν  ππααννίίδδαα
ττηηςς  ΠΠάάρροουυ
Με πρωτοβουλία του
Συλλόγου «οι Φίλοι
του ∆ρυού» πραγµα-
τοποιήθηκε  στις 18
Ιουλίου στο ∆ρυό οµι-
λία  από τον κ. Μάριο
Φουρνάρη µε θέµα
την πανίδα της
Πάρου.
Ο κ. Φουρνάρης είναι
πρόεδρος του συλλό-
γου «Αλκυόνη» που
προσφέρει περίθαλψη
σε τραυµατισµένα ή
αδύναµα άγρια ζώα.

ΜΜοουυσσιικκήή
ββρρααδδιιάά  μμεε  έέρργγαα
γγιιαα  φφλλάάοουυττοο
κκααιι  ππιιάάννοο
Μουσική βραδιά µε
έργα για φλάουτο και
πιάνο οργάνωσε το
Σάββατο 12 Ιουλίου
στην αίθουσά του ο
πολιτιστικός σύλλογος
«Αρχίλοχος».
Η Κωνσταντίνα
Βαγγελάτου και η
Αφροδίτη Βαζάκα στο
φλάουτο και η
Κωνσταντίνα
Ανδρεάκου στο πιάνο
ερµήνευσαν συνθέ-
σεις των J. S.BACH,
W.A.MOZART,
MOUQUET, G.BIZET
και G.FAURE. Τα
χρήµατα από την
εκδήλωση θα δοθούν
στο κέντρο ΑΜΕΑΙ
Πάρου.

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ο
πολιτιστικός Σύλλογος Προδρόµου
«Σκόπας ο Πάριος» οργάνωσε ένα
εορταστικό διήµερο προς τιµή του
πολιούχου του χωριού Αγ. Ιωάννη
του Προδρόµου. Στις 23 Ιουνίου,
µετά τον εσπερινό, πλήθος κόσµου
συγκεντρώθηκε στην πλατεία του
Αγ. Σπυρίδωνα, όπου παρακολού-
θησε την αναβίωση του εθίµου του
Κλήδονα. Ακολούθησε ψυχαγωγι-
κή βραδιά µε ρεµπέτικη ορχή-
στρα, ενώ µικροί και µεγάλοι
πήδηξαν πάνω από τις φωτιές  που
στήθηκαν για το κάψιµο των
Μάιδων.
Στις 24 Ιουνίου το πρωί χορευτές
του Συλλόγου συνόδευσαν την
ιερή εικόνα του Αγ. Ιωάννη στη
διάρκεια της λιτανείας µε παραδο-
σιακές φορεσιές. Το βράδυ τα τµή-
µατα παραδοσιακών χορών του
Συλλόγου πρόσφεραν στο πλήθος
του κόσµου που εισέρρευσε,
παραδοσιακούς χορούς που εντυ-
πωσίασαν, ενώ το θέατρο σκιών
Αθανασίου παρουσίασε την παρά-
σταση «…κείνο που µε σώζει…».
Ο σύλλογος µε ανακοίνωσή του
ευχαριστεί όλους τους συντελεστές
των επιτυχηµένων αυτών εκδηλώ-
σεων.

Συναυλία
«Οίνου  &  Πνεεύματτος»
σττηην  ΑΑγία  ΆΆννα  Παροικίας
Το Επαρχείο Πάρου και η Νοµαρχιακή
Αυτοδιοίκηση Κυκλάδων, σε συνεργα-
σία µε την ∆ΕΠΑ του ∆ήµου Πάρου,
στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδη-
λώσεων του καλοκαιριού 2008, θα
παρουσιάσει την Συναυλία «Οίνου &
Πνεύµατος», µε τους ∆ηµήτρη
Χατζηνικολάου και Βασίλη
Χατζηνικολάου, που θα πραγµατοποι-
ηθεί την Παρασκευή 1 Αυγούστου
2008, ώρα 21.00, στην περιοχή της
Αγίας Άννας Παροικίας.
Είναι ένα ειδικό πολυθέαµα ήχων,
λόγου και εικόνων, µέσω υπολογι-
στών σε  γιγαντοοθόνη, που θα περι-
λαµβάνει ντοκουµέντα µε τη Σοφία
Βέµπο, τη ∆όµνα Σαµίου, το Θανάση
Βέγγο, τον Ευγένιο Σπαθάρη αλλά και
άλλους καλλιτέχνες µεταγγίζοντας τις
διαχρονικές αξίες της λαογραφικής
µας κληρονοµιάς, που η χώρα µας
παρουσιάζεται ως πρότυπο διατροφι-
κών αξιών, επικοινωνίας και ανθρω-
πιάς.
Σήµερα το τραγούδι, το αµπέλι και ο
Οίνος, δεν αντιπροσωπεύουν απλά ένα
τρόπο ζωής για το λαό µας, αλλά απο-
τελούν σύµβολα που φέρνουν ως εµάς
το νόηµα µιας παράδοσης συνυφασµέ-
νης µε την πορεία του Ελληνισµού.
Η είσοδος είναι ελεύθερη.

∆ιοργάνωση Σύλλογος Καµαρών.
ΣΑΒΒΑΤΟ 09/08:
Παροικία. Συναυλία µε την Αθηναϊκή
Κοµπανία. Πλατεία Μαντώ Μαυρογένους.
Ώρα έναρξης 21:30. Είσοδος ελεύθερη.
ΚΥΡΙΑΚΗ 10/08:
Αγκαιριά. Έναρξη έκθεσης ζωγραφικής
της κ. Κατερίνας Πενθερουδάκη στην
“Gallery Anemomilos”. Ώρα έναρξης
20:30. ∆ιάρκεια έως 31/08.
ΤΡΙΤΗ 12/08:
Μάρπησσα. Έναρξη έκθεσης φωτογραφίας
του κ. Σταύρου Νιφλή στην Αγροτολέσχη.
Ώρα έναρξης 20:30. ∆ιάρκεια έως 17/08.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/08:
Παροικία. Λαµπρός εορτασµός Ι.Π.
Παναγίας Εκατονταπυλιανής. Λιτάνευση
Ιερής  Εικόνας, ρήψη βεγγαλικών, νησιώ-
τικη βραδιά µε  πλούσιο καλλιτεχνικό
πρόγραµµα.
ΣΑΒΒΑΤΟ 16/08:
α) Νάουσα. Έναρξη έκθεσης έργων
τέχνης της κ. Αµ. Λιάµη  στο χώρο τέχνης
«Άγιος Αθανάσιος». ∆ιάρκεια έως 31/08.
β) Μώλος. Νησιώτικη βραδιά στην παρα-
λία του Μώλου. Συνδιοργάνωση: ∆/∆

Αρχιλόχου, τοπικοί φορείς. Ώρα έναρξης
21:00.
γ) Λεύκες. Πανηγύρι του Καράβολα.
Παραπλεύρως του Κοινοτικού Μεγάρου.
Συνδιοργάνωση ∆/∆ Λευκών, Σύλλογος
«ΥΡΙΑ», Σύλλογος Λευκιανών Αθήνας. Ώρα
έναρξης 21:00.
δ) ∆ρυός. Γιορτή για την Πανσέληνο µε
λαϊκά και νησιώτικα τραγούδια. Παραλία
∆ρυού. Συνδιοργάνωση σύλ. «Οι φίλοι του
∆ρυού - ∆/∆ Μάρπησσας. Ώρα έναρξης
21:30.
∆ΕΥΤΕΡΑ 18/08:
Κώστος. Συναυλία µε έντεχνο και  λαϊκό
τραγούδι από Παριανούς καλλιτέχνες.
Πλατεία Κώστου. Ώρα έναρξης 21:00.
ΤΡΙΤΗ 19/08:
Νάουσα. Έναρξη εκδηλώσεων για τα
Εννιάµερα της Παναγίας. ∆ιάρκεια έως
23/08.
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/08:
Λεύκες. Εκδήλωση µε τίτλο «Ποιοτική
Ανάπτυξη» στο «Lefkes Village Hotel». Ώρα
έναρξης 20:00. ∆ιοργάνωση σύλλογος
«Φίλοι της Πάρου».
ΣΑΒΒΑΤΟ 23/08:

Νάουσα. Λαµπρός εορτασµός Εννιάµερων
της Παναγίας. Κεράσµατα, ρήψη πυροτε-
χνηµάτων, παρουσία χορευτικών συγκρο-
τηµάτων, κουρσάρικη βραδιά, έκθεση
φωτογραφίας. Συνδιοργάνωση ∆/∆
Νάουσας - τοπικοί φορείς.
ΚΥΡΙΑΚΗ 24/08:
Λεύκες. Συναυλία µε έντεχνο και λαϊκό
τραγούδι από Παριανούς καλλιτέχνες.
Ανοιχτό Θέατρο. Ώρα έναρξης 21:00.
∆ΕΥΤΕΡΑ 25/08:
Νάουσα. Παράσταση θεάτρου σκιών µε
τον θίασο Αργ. Αθανασίου. Πλατεία
Νάουσας. Ώρα έναρξης 20:30.
ΤΡΙΤΗ 26/08:
Παροικία. Παράσταση θεάτρου σκιών µε
τον θίασο Αρ. Αθανασίου. Ανοιχτό θέατρο.
Ώρα έναρξης 20:30.
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/08:
Κώστος. Παράσταση θεάτρου σκιών µε τον
θίασο Αργ. Αθανασίου. Πλατεία Κώστου.
Ώρα έναρξης 20:30.
ΠΕΜΠΤΗ 28/08:
α) Λεύκες. Παραδοσιακό παιχνίδι «ΜΠΑ-
ΛΕΣ» στο γήπεδο «joy». Ώρα έναρξης
17:30. 

β) Μάρπησσα. Παράσταση θεάτρου σκιών
µε τον θίασο  Αργ. Αθανασίου. Πλατεία
παπα-Γιώργη Στάµενα. Ώρα έναρξης
20:30. 
γ) Νάουσα. Τοπικό πανηγύρι Αγ. Ιωάννη
∆έτη. Συνδιοργάνωση ∆/∆ Νάουσας -
Σύλλογος Κολυµπηθρών - Σύλλογος
ΑΜΕΣ ΝΗΡΕΑΣ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/08:
α) Μάρµαρα. Παράσταση θεάτρου σκιών
µε τον θίασο Αργ. Αθανασίου. Προαύλιο
Γυµνασίου Αρχιλόχου. Ώρα έναρξης
20:30.
β) Λεύκες. Τοπικό πανηγύρι Αγίου
Ιωάννου Καπαρού.
ΣΑΒΒΑΤΟ 30/08:
α) Λεύκες. Παράσταση θεάτρου σκιών µε
τον θίασο Αργ. Αθανασίου. Ανοιχτό θέα-
τρο. Ώρα έναρξης 20:30.
β) Λογαράς. Μουσική βραδιά. Ώρα έναρ-
ξης 21:30. ∆ιοργάνωση ∆/∆ Μάρπησσας.
ΚΥΡΙΑΚΗ 31/08:
Αγκαιριά. Παράσταση θεάτρου σκιών µε
τον θίασο Αργ. Αθανασίου. Προαύλιο
Αγίου Γεωργίου.
Ώρα έναρξης 20:30.

* Η τρίτη και τελευταία
παράσταση του ΧΟΝ στον
ίδιο χώρο θα πραγµατο-
ποιηθεί στις 30
Αυγούστου, στις 9 µ.µ.

«Από τη “Σµύρνη” στο
“∆άκρυ στο γυαλί”»
Ο Χορευτικός Όµιλος
Νάουσας Πάρου θα ολο-
κληρώσει τον κύκλο των
καλοκαιρινών του εκδηλώ-
σεων γιορτάζοντας τα
είκοσι χρόνια από την
ίδρυσή του µε την
Εστουδιαντίνα Νέας

Ιωνίας. Η εκδήλωση έχει
τον τίτλο Από τη
«Σµύρνη» στο «∆άκρυ
στο γυαλί» και αποτελεί
µια διαδροµή της
Ελληνικής µουσικής από
το 1900 έως σήµερα µε
ενότητες όπως τα αστικά
και λαϊκά τραγούδια της
Πόλης και της Σµύρνης,
δηµώδη τραγούδια,
ρεµπέτικο στη νεότερη
Ελλάδα, µε παράλληλη
αναφορά στη δισκογραφία
της εν λόγω ορχήστρας.
Θα πραγµατοποιηθεί την

Τετάρτη 10 Σεπτεµβρίου
στις 9 µ.µ. στον κήπο της
Παντάνασσας, στη
Νάουσα, και η είσοδος θα
είναι ελεύθερη.
Συνδιοργανωτές είναι η
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση
Κυκλάδων και το Επαρχείο
Πάρου - Αντιπάρου.

Συµµετοχές
σε εκδηλώσεις
Την Τρίτη 29 Ιουλίου
οµάδα χορευτών του ΧΟΝ
θα έχει τη χαρά πλαισιώ-
σει τα Χάλκινα της

Γουµένισσας στην εµφάνι-
σή τους στο Φεστιβάλ
Μουσικής Πάρου
(www.parosfestival.gr),
που θα πραγµατοποιηθεί
στον Αγ. Ιωάννη ∆έτη στη
Νάουσα.

Ο Όµιλος για µια ακόµα
χρονιά θα συµµετέχει
στον εορτασµό των
Εννιάµερων της Παναγίας,
στις 22 Αυγούστου στο
λιµανάκι της Νάουσας. 

Οµάδα χορευτών του

Οµίλου θα λάβει µέρος
στο 1ο ∆ιεθνές
Πολιτιστικό Φεστιβάλ
Παραδοσιακών Χορών
“Χορευτές του Κόσµου»
(www.earthdancers.gr).
Το Φεστιβάλ διοργανώνει
ο ∆ήµος Αγ. Στεφάνου
Αττικής στο Θέατρο
Πολιτών – ΤΥΠΕΤ από τις
3 ως τις 7 Σεπτεµβρίου και
θα συµµετέχουν σε αυτό
τριακόσιοι χορευτές από
δέκα διαφορετικές χώρες.
Ο ΧΟΝ θα εµφανιστεί την
Πέµπτη 4 Σεπτεµβρίου.

 ×ïñåõôéêü ¼ìéëï ÍÜïõóáò

ΠΠοολλιιττιισσττιικκόό  δδιιήήμμεερροο  ππρροοςς  ττιιμμήή
ττοουυ  ΑΑγγ..  ΙΙωωάάννννοουυ  σσττοονν  ΠΠρρόόδδρροομμοο

Ï Óêüðáò… Ýêëåøå ôéò åíôõðþóåéò
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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: Πλατεία Μαντώς Μαυρογένους
διαµέρισµα 95 m3 για επαγγελµατική στέγη.
Πληροφορίες: 6939417965.
Ενοικιάζεται στις Λέυκες τριάρι 95 τ.µ. στην
πλατεία απέναντι από το Ηρώο µε θέρµανση και
τζάκι. Τηλ.: 2284024730.
Ενοικιάζεται στη Νάουσα της Πάρου τουριστικό
συγκρότηµα µε πλήρως εξοπλισµένα
ενοικιαζόµενα δωµάτια και διαµερίσµατα,
αίθουσα πρωινού και βοηθητικούς χώρους, µε
άδεια (ΣΗΜΑ) Ε.Ο.Τ. 3 κλειδιών, δυναµικότητας
40 κλινών. Τηλ. επικοινωνίας 6934222043.
Ενοικιάζεται κατάστηµα στην Νάουσα στην
αγορά µε τα ρούχα 25 τ.µ. Τηλ.: 6973517783.

Ενοικιάσεις αυτοκινήτων µε τον µήνα. Τιµές
χαµηλές. Παροικία Πάρος. Πληροφορίες: Τηλ.:
2284023738, 6932905529, ∆ηµήτρης.
Πωλείται οικόπεδο στις Λεύκες 4.500 τ.µ.
70.000 ευρώ, οικ. 210 τ.µ. Τηλ.: 2284043130
Πωλείται στις Σωτήρες αγροτεµάχιο τεσσάρων
(4) στρεµµάτων, άρτιο και οικοδοµήσιµο.
Ευκαιρία! Τηλ.: 22840-22285, 6932953666.
Πωλείται επιχείρηση στον παραλιακό δρόµο
της Παροικιάς. Τηλ.: 22840 23740.
Ζητείται σχεδιαστής-στρια (απαραίτητες γνώσεις
AutoCAD), σε αρχιτεκτονικό γραφείο στη
Νάουσα Πάρου. Τηλ.: 22840-53315,
6945759555.

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

Αγγελίες

Παρος Παροικια µονοκατοικια δυο οροφων µε δυο
υπνοδωµατια µπανιο κουζινα, βεραντες, σε κεντρικο
σηµειο. Τιµη 130.000 ευρω. Μεσιτικο Λεοντης. Τηλ.:
6944-276444.

Παρος Λευκες µικρο παραδοσιακο σπιτι δυο
δωµατιων και µπανιο, 45 τ.µ. και µε κελαρι 35 τ.µ. σε
κεντρικο σηµειο. Μεσιτικο Λεοντης. Τηλ.: 6944-
276444.

Παρος Καµπος σε οικοπεδο εντος οικισµου 250 τ.µ.
παραδοσιακη οικια 80 τ.µ. µε δυο υπνοδωµατια,
µπανιο, αποθηκη, σκεπαστη βεραντα και θαυµασια
θεα θαλασσα. Τιµη 160.000 ευρώ. Μεσιτικο Λεοντης.
Τηλ.: 6944-276444.

Παρος Καλαµι στουντιο 28 τ.µ. µε κουζινα, µπανιο,
µεγαλη βεραντα, πληρως εξοπλησµενο και µε
θαυµασια θεα. Τιµη 70.000 ευρω. Μεσιτικο Λεοντης.
Τηλ.: 6944-276444.

Παρος Αγια Ειρηνη βιλα 140 τ.µ., µε τρια
υπνοδωµατια τρια µπανια, µεγαλο σαλονι-κουζινα,
µεγαλες βεραντες.
Ακοµα 50 τ.µ. διαµερισµα πληρως εξοπλησµενο για
φιλοξενουµενους, σε οικοπεδο 2.000 τ.µ. µε µεγαλη
πισινα πολυ κοντα στη θαλασσα και θαυµασια θεα.
Μεσιτικο Λεοντης. Τηλ.: 6944-276444.

Παρος Παροικια σπιτι µονοκατοικια 60 τ.µ., µε δυο
δωµατια, βεραντες σε καλη κατασταση. Τιµη 80.000
ευρω. Μεσιτικο Λεοντης. Τηλ.: 6944-276444.

Παρος Ασπρο Χωριο διαµερισµα δυαρι,
υπνοδωµατιο κουζινα, σαλονακι, τζακι, βεραντα, πολυ
καλη θεα µονο 110.000 ευρω. Μεσιτικο Λεοντης.
Τηλ.: 6944-276444.

Παρος Παροικια θαυµασιο αγροτεµαχιο 4
στρεµατων, ετοιµο χαρτι δασικου και θαυµασια θεα.
Μεσιτικο Λεοντης. Τηλ.: 6944-276444.

Παρος Πουντα οικοπεδο 550 τ.µ. εντος οικισµου
ετοιµο να οικοδοµηθεί, πολυ κοντα στη θαλασσα µονο
49.000 ευρω. Μεσιτικο Λεοντης. Τηλ.: 6944-276444.

Παρος Ναουσα οικοπεδο εναντι σχολειου 300 τ.µ. µε
θεα θαλασσα αρτιο οικοδοµησιµο. Μεσιτικο Λεοντης.
Τηλ.: 6944-276444.

Παρος Παροικια εντος πολεως στον τοµεα που χτιζει
αµεσα οικοπεδο 175 τ.µ. Σ.∆. 0,8, σε καλο σηµειο.
Μεσιτικο Λεοντης. Τηλ.: 6944-276444.

Παρος Καµπος οικοπεδο εντος οικισµου 2.000 τ.µ.
µε πολυ καλη θεα, κτιζει 400 τ.µ., ολες οι παροχες.
Μεσιτικο Λεοντης. Τηλ.: 6944-276444.

Παρος Πουντα 50 µετρα απο θαλασσα οικια 80 τ.µ.
µε δυο υπνοδωµατια σε οικοπεδο 1.500 µ. εντος
οικισµου µε θαυµασιο κηπο µε πολλα δεντρα, δυο
πηγαδια, µπορει να οικοδοµησει ακοµα 200 τ.µ. τιµη
250.000 ευρω. Μεσιτικο Λεοντης. Τηλ.: 6944-276444.

Ο επικεφαλής της µειοψηφίας της
Κοινότητας Αντιπάρου Γιάννης
Λεβεντάκης απέστειλε προς την
εφηµερίδα µας την παρακάτω επι-
στολή:
«Φίλες και Φίλοι Αντιπαριώτες
Με την παρούσα επιστολή καταγ-
γέλλουµε δηµόσια την Κοινοτική
Αρχή του τόπου µας και συγκεκρι-
µένα την Πρόεδρο Αντιπάρου κ.
Μανέτα διότι µε αποκλειστικά δικής
της ευθύνη ακυρώθηκε ένα έργο
πνοής για το νησί µας.
Το έργο της ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ.
Για µία ακόµα φορά οι ικανότητες
και η γνώση της κ. Προέδρου κατά-
φεραν να µας γυρίσουν χρόνια πίσω
και να µας στερήσουν την ανάπτυξη
την πρόοδο και τον εκσυγχρονισµό
στο νησί µας. Την Αντίπαρο µας.
Οι περίφηµες Γνώσεις στη Τοπική
Αυτοδιοίκηση της κ. Μανέτα κατά-
φεραν τη µοναδικότητα. Ενώ είχε
την έγκριση των Πολιτικών και
Πολιτειακών Φορέων, όχι µόνο να
µην υλοποιήσει το έργο στη τριετία
που πέρασε, αλλά να το µεταθέσει
ίσως για την επόµενη πενταετία
ξεκινώντας από την αρχή όλες τις
διαδικασίες. 
Το έργο δεν θα γίνει και απε-
ντάσσεται από το Γ΄ ΚΠΣ µε την
από Αρ. Πρωτ.: 6178/25-06-
2008 επιστολής της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Ένα έργο που το περιµέναµε µε
ελπίδα, ένα έργο το οποίο θα βελ-
τίωνε τις ζωής µας στο νησί, ένα
έργο το οποίο θα αναβάθµιζε τις
υπηρεσίες µας προς στους επισκέ-
πτες στο τόπο µας, διασφαλίζοντας
ποιοτικό τουρισµό, θυσιάζεται στο
βωµό της ανικανότητας και της
πολιτικής διαπλοκής της κ.
Προέδρου «που ήρθε από µακριά».
Φίλες και Φίλοι,
τώρα δίδονται και οι απαντήσεις στα
ερωτήµατα που είχαµε θέσει ως
συνδυασµός στο παρελθόν αλλά

κυρίως τη περίοδο των εκλογών.
Συγκεκριµένα:
Ποια η σκοπιµότητα βεβιασµένης
έναρξης του έργου προ των εκλο-
γών;;
Τα εγκαίνια, οι γιορτές και τα
πανηγύρια στα καφενεία για τη
δήθεν έναρξη των εργασιών από τον
ανάδοχο τι σκοπό είχαν;;
Η τοποθέτηση των µηχανηµάτων
σε εµφανές σηµείο του νησιού έγινε
για κάποιον ιδιαίτερο εσκεµµένο
λόγο;;
Ενώ η κ. Βαρβάρα Μανέτα -
Φαρούπου γνώριζε την άσχηµη
πορεία και εξέλιξη του έργου γιατί
δεν µας παρουσίασε τα πραγµα-
τικά στοιχεία;;
Γιατί ενώ ήξερε ότι υπήρχε νοµικό
πρόβληµα η κ. Πρόεδρος κάλεσε
τον Ανάδοχο για την υπογραφή της
εργολαβικής σύµβασης, θέτοντας τη
Κοινότητα  Ποινικά και
Οικονοµικά ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΗ;;
Μπορούµε να απαριθµήσουµε
πολλά ακόµα ερωτήµατα τα οποία
γεννώνται πλέον στο νου όλων των
συµπολιτών µας.
Με την καθηµερινή υποβάθµιση
που έχουµε υποστεί οι απαντήσεις
δίδονται µέσα από την απραξία και
το αδιέξοδο που βρίσκεται η τωρινή
Κοινοτική Αρχή.
Για όλα αυτά και για πολλά άλλα
που αναµένονται υπάρχει εξήγηση.
Η προκήρυξη ανύπαρκτων έργων, οι
παράνοµες µεταδηµοτεύσεις, η
Εκποίηση της ∆ηµόσιας περιουσίας
της Κοινότητας Αντιπάρου, η προ-
κλητική και εσκεµµένη απόκρυψη
στοιχείων είχαν αλλά κυρίως έχουν
ως βασικό σκοπό της κ. Βαρβάρας
Μανέτα - Φαρούπου και των
Συµβούλων της να εξακολουθήσουν
να εξαπατούν για πολλοστή φορά
το λαό της Αντιπάρου.
Ζητούµε ενηµέρωση για το έργο της
Αφαλάτωσης. ∆εν κινδυνολογούµε,
αλλά καταγγέλλουµε τον εµπαιγµό

σε βάρος της ανάπτυξης του τόπου
µας. Αγανακτούµε µε την ελαφρό-
τητα που διαχειρίζεται το τόσο
σοβαρό θέµα η σηµερινή Κοινοτική
Αρχή. Η υφιστάµενη κατάσταση
έχει ως εξής:
Μελέτη ∆ιαχείρισης; Ανύπαρκτη.
Προληπτικά Μέτρα; Ανύπαρκτα.
Ωριµότητα Έργου; Άγνωστη.
Υλοποίηση Έργου; Άγνωστη.
Χρηµατοδότηση Έργου;
Αµφισβητούµενη.

Αντιπαριώτες και
Αντιπαριώτισσες,
Όλα αυτά τα χρόνια η παράταξη
που διοικεί την κοινότητα έκανε
θεσµό την συντεχνία, τον διαχωρι-
σµό των πολιτών, την αδιαφάνεια,
την φίµωση στην ελεύθερη έκφραση
και κριτική µας. ∆εν λειτουργούµε
µε γνώµονα το προσωπικό συµφέ-
ρον αλλά το συµφέρον των συµπολι-
τών και του νησιού µας.
Κάποιοι βιάστηκαν να λασπολογή-
σουν εις βάρος µας. Όµως οι εξελί-
ξεις τα στοιχεία και τα γεγονότα,
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ τους διαψεύδουν.
Αντιθέτως µαρτυρούν ότι µέχρι
σήµερα η Πρόεδρος της Κοινότητας
και οι Σύµβουλοι της Πλειοψηφίας
συστηµατικά παραπλανούν, απο-
κρύπτουν τα αληθινά και πραγµατι-
κά στοιχεία από τους συµπατριώτες
µας.
Καλούµε τη κ. Μανέτα σε ανοικτή
λαϊκή συνέλευση έτσι ώστε να µας
παρουσιάσει την πραγµατική υφι-
στάµενη κατάσταση των τεχνικών
έργων αλλά και των διοικητικών εξε-
λίξεων της Κοινότητας.
Κυρία Μανέτα. «Καθαρός ουρα-
νός Αστραπές δεν ΦΟΒΑΤΑΙ».
Ελπίζουµε να είστε οπαδός της
λαϊκής µας σοφίας και να µας το
αποδείξετε µε πράξεις και αποδεί-
ξεις.

Αντίπαρος 19/7/2008
Γιάννης Λεβεντάκης»

Εππιστολή  Γιάννη  Λεββεντάκη  στα  Μ.Μ.Ε.

“Áêõñþèçêå ôï Ýñãï ôçò
áðï÷Ýôåõóçò óôçí Áíôßðáñï”

∆ιευκρίνιση
Σχετικά µε το άρθρο της εφηµερίδας µας «ΜΝΗ-
ΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ» στο ΦΥΛΛΟ 85 (26-6-
2008) στη σελίδα 4 µας ήρθε η παρακάτω διευκρί-
νιση:
“Σας ενηµερώνουµε ότι ο Πρόεδρος της Ελληνικής
Οµάδας ∆ιάσωσης - Παραρτήµατος Κυκλάδων κ.
Γεώργιος Μπαρµπαρίγος δεν έδωσε απλώς το
παρόν στην υπογραφή του Μνηµονίου, αλλά το
υπέγραψε. 

10-7-2008
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ”

Σύλλογος Παρίων - Αντιπαρίων
“Η Εκατονταπυλιανή”
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του συλλόγου Παρίων “Η
Εκατονταπυλιανή “ πληροφορεί τα µέλη του, όλους
τους Παριανούς, τους φίλους της Πάρου καθώς και
τους επισκέπτες του νησιού ότι στις 16 Αυγούστου
2008 ηµέρα Σάββατο και ώρα 22:00 στο κέντρο
“ΜΑΡΑΘΙ” θα πραγµατοποιήσει εκδήλωση. Σκοπός της
εκδήλωσης είναι να ζωντανέψει το πανηγύρι της 15ης
Αυγούστου. Τη γιορτή µας αυτή θα συνοδεύσουν, πολύ
κέφι, άφθονοι Παριανοί µεζέδες και παριανό κρασί και
βέβαια χορός και ζωντανή µουσική. Πληροφορίες και
κρατήσεις θέσεων στα τηλ.: 69476298818 και
6972355101.
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Στα εφηβικά µας χρόνια µάθαµε να
παρακολουθούµε σαπουνόπερες. Το
Ντάλας και η ∆υναστεία και µάλιστα
από την τότε µοναδική κρατική ΕΡΤ,
ήταν οι πρώτες που µας µύησαν στο
είδος. Αργότερα τα καλοκαίρια στις
Λεύκες θυµάµαι οι πεζούλες να αδει-
άζουν λίγο µετά τις 7µ.µ. από τις
«θείες», που έτρεχαν να δουν κάθε
απόγευµα τη συνέχεια της σαπουνό-
περας «Τόλµη και Γοητεία». Έπειτα
επανερχόµενες στις παραδοσιακές
πεζούλες τους, αντί για τα κουτσο-
µπολιά του χωριού, συζήταγαν αυτά
που είχαν συµβεί στο επεισόδιο.
Πλήρως ενηµερωµένες και µε ενδελε-
χείς αναλύσεις των πιθανών εξελίξεων.

Σήµερα τα δεκάδες κανάλια προσφέ-
ρουν ότι σαπουνόπερα θέλεις σε
σηµείο το τηλεοπτικό κοινό να έχει
κορεστεί από το είδος. Για να προσεγ-
γίσουν κοινό, πλέον, προσφέρονται
και τηλεοπτικές σειρές όπου το κοινό
µπορεί να επιλέξει την πλοκή και τη
συνέχεια τους.

Παρακολουθώντας τα τελευταία χρό-

νια την τοπική πολιτική ζωή, χωρίς
να είµαι βασικός πρωταγωνιστής,
αλλά ίσως κοµπάρσος του θιάσου,
όλο και περισσότερο πιστεύω ότι τελι-
κά έχουµε στήσει άθελα µας την πιο
προχωρηµένη έκδοση σαπουνόπερας.
Μια διαδραστική (interactive για να
συνεννοούµαστε) πολιτική σαπουνό-
περα που έχει όλα τα υλικά που
βάζουν οι σεναριογράφοι στις τηλεο-
πτικές αντίστοιχες φιλοδοξίες, µικρά
και µεγάλα οικονοµικά συµφέροντα,
προσωπικές κόντρες, αντιπάθειες,
δολοπλοκίες, απίθανες ανατροπές,
γοητευτικούς πρωταγωνιστές (µάλλον
έναν που απεχώρησε από τη σειρά
και ψάχνουµε για αντικαταστάτη),
αποδιοποµπαίους που όλοι τους
κατατρέχουν, νέα πρόσωπα για να
τονώνεται το ενδιαφέρον του κοινού,
φυσικές καταστροφές που τονίζουν το
απρόβλεπτο (βασική σεναριακή τεχνι-
κή για να ανεβαίνει η θεαµατικότη-
τα), ανάµειξη των Μ.Μ.Ε. στην

πλοκή, χρήση των νέων τεχνολογιών
(και ολίγον από Τζέιµς Μποντ). 

Σεξ δεν ξέρω αν υπάρχει, αν και
φήµες έχουν περάσει από τα αυτιά
µου. Όµως αυτό και αν υπάρχει,
µετά την εποχή Ανδρέα Παπανδρέου
είναι ξεπερασµένο, απλώς διανθίζει
την πλοκή. Υπάρχει όµως, πολύ µα
πολύ κουτσοµπολιό. Θυµηθείτε τι
έκαναν οι «θείες» στις Λεύκες και
επειδή είµαστε και παραδοσιακοί,
τεράστιες ποσότητες «αναπαριάζειν».
Για όσους δεν γνωρίζουν είναι η
αλλαγή στρατοπέδου και συνακόλου-
θα γνώµης και προήλθε από την ιστο-
ρική µεταστροφή των αρχαίων
Παρίων από τους Αθηναίους στους
Πέρσες. Κορυφαίος πολιτικός παρά-
γοντας του νησιού, µου το περιέγρα-
φε, όταν πρωτο-εγκαταστάθηκα µόνι-
µα στο νησί: «∆εν µου κάνουν εντύ-
πωση όλα αυτά, αυτοί που σήµερα
είναι µαζί µας αύριο πάνε απέναντι

και το αντίθετο. Κάθε τέσσερα χρόνια
αυτό γίνεται».

Μπορεί να είναι µονότονη µια τέτοια
πολιτική ζωή; Όχι. Είναι η χαρά του
δηµοσιογράφου (να γιατί έχουµε τα
περισσότερα Μ.Μ.Ε. από όλες τις
Κυκλάδες), αλλά και ο παράδεισος
του απλού ανθρώπου που νιώθει
πρωταγωνιστής των γεγονότων ενώ
ταυτόχρονα είναι και θεατής του. Ο
ορισµός της διαδραστικότητας δηλα-
δή.

Καλά περνάµε λοιπόν. Όµως αυτή η
κατάσταση µπορεί να ‘χει ουσιαστικό
αποτέλεσµα για τον τόπο; Τα θέµατα
λύνονται; Λύνονται προς τη σωστή
κατεύθυνση και µε την ταχύτητα που
πρέπει; Οι λύσεις είναι ανάλογες µε
τους ρυθµούς της κοινωνικής, οικο-
νοµικής ανάπτυξης; Ορίζουµε αυτούς
τους ρυθµούς; Μήπως είµαστε δια-
δραστικοί πρωταγωνιστές της τοπικής
πολιτικής σαπουνόπερας και παθητι-
κοί θεατές του µέλλοντος µας;
Αναρωτιέµαι και εγώ.

Νίκος Μαρινάκης

ÐáñéáíÞ ðïëéôéêÞ óáðïõíüðåñá

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι τριήµερες
εορταστικές εκδηλώσεις στα πλαίσια της
εορτής της Αγίας Μαρίνας, πολιούχου της
Αντιπάρου.
Την πρώτη ηµέρα των εκδηλώσεων (15
Ιουλίου) πραγµατοποιήθηκε επίσκεψη στο
Λαογραφικό Μουσείο του Κάστρου, εγκαινιά-
σθηκε έκθεση ζωγραφικής στην αίθουσα
«Καλουδά» και πραγµατοποιήθηκε αγώνας
ποδηλατοδροµίας.
Την εποµένη (16 Ιουλίου) το πρωί έγινε ξενά-
γηση στο Σπήλαιο και η έναρξη των ιστιο-
πλοϊκών και κολυµβητικών αγώνων, που
διοργάνωσε ο Ναυτικός  Όµιλος Αντιπάρου
ΩΛΙΑΡΟΣ.
Το απόγευµα της ίδιας µέρας, µετά τη λιτά-
νευση της εικόνας  της Αγίας Μαρίνας, ακο-
λούθησε πανηγυρικός εσπερινός και στη
συνέχεια το πρόγραµµα των πολιτιστικών
εκδηλώσεων στο λιµάνι που κατέληξε σε γλέ-
ντι µε ζωντανή ορχήστρα ως τις πρωινές ώρες.
Ανήµερα της εορτής της Αγίας Μαρίνας µετά
την πανηγυρική Θεία Λειτουργία, συνεχίστη-
καν οι ιστιοπλοϊκοί αγώνες και πραγµατοποι-
ήθηκαν οι προγραµµατισµένοι αγώνες δρό-
µου των 2.000  µέτρων για όλους και των

10.000  µέτρων για αθλητές.
Το πρόγραµµα της τρίτης και τελευταίας
µέρας των εκδηλώσεων έκλεισε µε τα παιδιά
του ιδρύµατος «Αγία Τριάς» του πατέρα
Καλάργυρου, που τραγούδησαν και χόρεψαν.
Στις εκδηλώσεις που πραγµατοποιούνται για
6η συνεχή χρονιά µε τον τίτλο «Αθλητικό και
πολιτιστικό καλοκαίρι» και µε φορέα υλοποί-
ησης την Κοινότητα και τη Κοινοτική
Επιχείρησης Τουριστικής και Πολιτιστικής

Ανάπτυξης Αντιπάρου παρέστησαν: ο βου-
λευτής Γιάννης Βρούτσης, η έπαρχος
Γρηγορία Πρωτολάτη, ο δήµαρχος Χρήστος
Βλαχογιάννης, δηµοτικοί και νοµαρχιακοί
σύµβουλοι, η πρόεδρος του ∆ηµοτικού
Λιµενικού Ταµείου Πάρου Αντιπάρου Βάσω
Σκαραµαγκά, ο πρόεδρος της ∆.Τ.Ε.  της
Νέας ∆ηµοκρατίας Χ. Μαλινδρέτος, ο
Λιµενάρχης Πάρου Ηλίας Κουντροµιχάλης
κ.ά.

Με  τριιήμερες  εκδηλώσειις  η    εορτή  της  Αγίας  Μαρίνας  στην  Αντίπαρο

¸ôñåîáí, êïëýìðçóáí, ÷üñåøáí...

Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης της Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου απάντησε αρνητικά σε σχετικό
αίτηµα της προέδρου της Κοινότητας Αντιπάρου
Βαρβάρας Φαρούπου - Μανέτα σχετικά µε την
ανάθεση του έργου της Αποχέτευσης µε το
σύστηµα προεπιλογής τουλάχιστον τριών εργο-
λάβων.
Μετά την εξέλιξη αυτή το έργο δεν µπορεί να
χρηµατοδοτηθεί από το Γ’ ΚΠΣ το οποίο λήγει
στις 31-12-2008. Κατόπιν αυτού θα πρέπει να
αναζητηθεί άλλο πρόγραµµα Εθνικό ή
Ευρωπαϊκό για να ενταχθεί και να εκτελεστεί.
Η απάντηση της Περιφέρειας στο σχετικό αίτη-
µα της προέδρου της κοινότητας Αντιπάρου έχει
ως εξής:
Ελληνική ∆ηµοκρατία
Περιφέρεια Ν. Αιγαίου
Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης

Ερµούπολη 25-6-2008
Α.Π.: 6178

Προς: Κοινότητα Αντιπάρου,
Πρόεδρο κ. Β. Μανέτα - Φαρούπου
Κοινοποίηση: Τ.Υ.∆.Κ. Κυκλάδων,
Πρ/νο κ. Γ. Φρέρη

Θέµα: Αποχέτευση - Ε.Ε.Λ. Αντιπάρου
Σχετ.: α) Το µε αρ. πρωτ. 2193/3-6-2008
έγγραφό σας
β) Η µε αρ. πρωτ. 269/30-1-2008
Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Πράξης
Σε συνέχεια του (α) σχετικού εγγράφου σας µε
το οποίο ζητάµε την προέγκριση της δηµοπρά-
τησης του υποέργου «Εγκατάσταση
Επεξεργασίας Λυµάτων της πράξης του θέµατος
θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε τα εξής:
Α) Το σύστηµα ανάθεσης µε προεπιλογή τριών
εταιριών που περιγράφονται στο αίτηµά σας, δεν
προβλέπεται από το Ν. 1418/84 όπως ισχύει
σήµερα.
Β) Η περιγραφόµενη διαδικασία επιλογής ανα-
δόχου στο άρθρο 4 της απόφασης 118/2-6-
2008 του κοινοτικού Συµβουλίου Αντιπάρου,
αντιστοιχεί µε την προβλεπόµενη στην παρά-
γραφο 2β του άρθρου 4 του Ν. 1414/84 διαδι-
κασία µε προεπιλογή, για την οποία απαιτείται
προηγούµενη απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων
Έργων.
Γ) Σε κανένα σηµείο της µνηµονευόµενης στο

έγγραφό σας εγκυκλίου (ΥΠΕΧΩ∆Ε
Α17α/02/85/ΦΝ443/ΕΓΚ.16/30-5-07) δεν
αναφέρεται, ούτε προκύπτει ότι: «µετά από δυο
άγονες δηµοπρασίες όταν δεν προσέλθει εται-
ρεία να δώσει προσφορά το κοινοτικό συµβού-
λιο µπορεί να αποφασίσει την ανάθεση µε το
σύστηµα προεπιλογής τουλάχιστον τριών εργο-
λάβων µε τον ίδιο προϋπολογισµό ∆ιακήρυξης»,
όπως στην κατακλείδα του (α) σχετικού εγγρά-
φου σας επικαλείστε.
Ως εκ τούτου η υπηρεσία µας αδυνατεί να
προεγκρίνει τη διαδικασία δηµοπράτησης.
Με δεδοµένο ότι η πράξη σε κάθε περίπτωση
δεν προλαβαίνει να υλοποιηθεί στο πλαίσιο του
Γ’ ΚΠΣ και πρέπει να προταθεί για ένταξη σε
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ΕΣΠΑ, προτεί-
νουµε να επαναδηµοπρατηθεί το υποέργο αφού
επικαιροποιηθούν τα τεύχη δηµοπράτησης και
αυξηθεί ο προϋπολογισµός.
Τα στελέχη της Ε.∆.Α. είναι στην διάθεσή σας
για κάθε πρόσθετη ενηµέρωση και υποστήριξη
του έργου σας.

Ο Γενικός Γραµµατέας
Χαράλαµπος Κόκκινος

Αντίππαροςς
Ìåôáôïðßæåôáé ÷ñïíéêÜ ôï Ýñãï ôçò áðï÷Ýôåõóçò

ΟΟ  ΣΣύύλλλλοογγοοςς
ΓΓυυννααιικκώώνν
ΜΜάάρρππηησσσσααςς  
γγιιαα  ττηηνν  ΚΚοούύλλαα
ΚΚααννάάκκηη  πποουυ
έέφφυυγγεε
ππρρόόσσφφαατταα
Το ∆.Σ. και τα µέλη του
Συλλόγου Γυναικών
Μάρπησσας εκφράζουν
τα θερµά συλλυπητήρια
στην οικογένεια της
Κούλας Κανάκη, η οποία
έφυγε από κοντά µας
την Κυριακή 22.6.2008.
Η Κούλα Κανάκη υπήρξε
από τα πιο ενεργά µέλη
του Συλλόγου Γυναικών.
Την περίοδο 1988 έως
και 1993 διετέλεσε πρό-
εδρος του Συλλόγου
Γυναικών Μάρπησσας. 
Η αγάπη της και η προ-
σφορά της ιδιαίτερα στο
Σύλλογο, αλλά και στα
κοινά της Μάρπησσας
ήταν µεγάλη.
Επί προεδρίας της και µε
δική της ιδέα και πρότα-
ση ξεκίνησε η ίδρυση
Λαογραφικού Μουσείου
στη Μάρπησσα και η
δέσµευση χρηµατικού
ποσού για το σκοπό
αυτό, ο οποίος πραγµα-
τοποιήθηκε. Εδώ και
πέντε χρόνια το
Λαογραφικό Μουσείο
στη Μάρπησσα λειτουρ-
γεί. Επί προεδρίας της
επίσης ξεκίνησε ο
Σύλλογος δειλά – δειλά
τις πρώτες εκδροµές
εκτός Πάρου.
Ο Σύλλογος Γυναικών
Μάρπησσας στη µνήµη
της Κούλας Κανάκη αντί
στεφάνου κατέθεσε το
ποσόν των 150 ευρώ
στο Πρότυπο Κέντρο
Ατόµων µε ειδικές
Ανάγκες (ΑΜΕΑΙ) στη
Νάουσα. 
∆ε θα σε ξεχάσουµε
ποτέ.
Η προσφορά σου θα
είναι πάντα µαζί µας.

ΚΑΛΟ ΤΑΞΙ∆Ι ΚΟΥΛΑ
ΤΟ ∆.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Κολύµβησαν από την Πούντα της Πάρου έως την Αντίπαρο και µετά... κοίταξαν τον
φωτογραφικό φακό. Φωτογραφία: http://antiparos-blog.blogspot.com
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ΕΕππιισσττοολλήή  ΓΓιιάάννννηη  ΒΒρροούύττσσηη  σσττοονν  ΓΓιιάάννννηη  ΙΙωωααννννίίδδηη
Για την οικονοµική
ενίσχυση του Νηρέα
Την οικονοµική ενίσχυση του Α.Μ.Ε.Σ. Νηρέα Πάρου από την Πολιτεία ζητάει µε επιστολή
του προς τον Υφυπουργό Πολιτισµού, αρµόδιο για θέµατα αθλητισµού Γιάννη Ιωαννίδη ο
βουλευτής της Ν.∆. Γιάννης Βρούτσης
Στην επιστολή που έχει ηµεροµηνία 21 Ιουλίου αναφέρονται τα εξής:
«Η πρόσφατη άνοδος του Αθλητικού Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου Νηρέα
Πάρου στη ∆’ Εθνική κατηγορία ποδοσφαί-
ρου είναι η µεγαλύτερη επιτυχία που έζησε
µέχρι σήµερα ο σύλλογος στα πενήντα χρό-
νια ιστορίας του. Γεγονός που αποτελεί ιδι-
αίτερη τιµή, όχι µόνο για τον ίδιο το σύλλο-
γο, αλλά και για ολόκληρη την Πάρο, αφού
η σηµαντική αυτή επιτυχία αναµένεται να
δώσει µεγάλη ώθηση στον αθλητισµό του
νησιού. Αξίζει να σηµειωθεί ότι σήµερα ο
Νηρέας είναι ο µοναδικός εκπρόσωπος
του κυκλαδίτικου ποδοσφαίρου στις
µεγάλες κατηγορίες των ποδοσφαιρι-
κών µας πρωταθληµάτων.
Για µπορέσει να συνεχίσει ο Νηρέας, µε την
ίδια συνέπεια, την πλούσια προσφορά του
στον αθλητισµό των Κυκλάδων, αλλά και για
να ανταποκριθεί στις νέες του αγωνιστικές
υποχρεώσεις, χρειάζεται και την οικονοµική
συµπαράσταση της Πολιτείας. Οι φιλότιµες
ενέργειες και η ανιδιοτελής προσπάθεια των
διοικητικών παραγόντων του Νηρέα και των
πολυάριθµων φίλων του συλλόγου, οι οποίοι
συχνά βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για
την ενίσχυση του, δεν αρκούν.
Η Πολιτεία έχει υποχρέωση να σταθεί δίπλα
στο Νηρέα και στις αυξανόµενες οικονοµικές
του ανάγκες, στις οποίες πλέον προστίθενται
και τα υπέρογκα έξοδα των µετακινήσεων
του. Έξοδα που απαιτούνται εξαιτίας των
συνεχών ταξιδιών του στην ηπειρωτική
χώρα για τις νέες του αγωνιστικές υποχρεώ-
σεις και ουσιαστικά δεν του επιτρέπουν να
αντιµετωπίσει επί ίσοις όροις τις υπόλοιπες
οµάδες του πρωταθλήµατος της ∆’ Εθνικής.
Θεωρώ ότι η γεωγραφική ιδιαιτερότητα της
έδρας του Νηρέα, δεν πρέπει να αποτελέσει
εµπόδιο στην προσπάθεια του να συνεχίσει
να κάνει όλους εµάς του Κυκλαδίτες υπερή-
φανους, µε νέες επιτυχίες.
Γνωρίζοντας το ειλικρινές ενδιαφέρον σας
για την ανάπτυξη του αθλητισµού, ιδιαίτερα
στην νησιωτική Ελλάδα, παρακαλώ να κάνε-
τε δεκτό το δίκαιο αίτηµα οικονοµικής ενί-
σχυσης του συλλόγου Νηρέα Πάρου από
πόρους του κρατικού προϋπολογισµού, οι
οποίοι διατίθενται για αθλητικά σωµατεία.

Με εκτίµηση, Ιωάννης Βρούτσης»

Η διοίκηση του ΑΜΕΣ Νηρέα
Νάουσας ανακοίνωσε οκτώ ποδοσφαι-
ριστές (επτά µεταγραφές και µια ανα-
νέωση) που την νέα αγωνιστική περίο-
δο θα αγωνίζονται µε τη φανέλα της
οµάδας στο ποδοσφαιρικό πρωτάθλη-
µα της ∆’ Εθνικής
Οι παίκτες που αποκτήθηκαν είναι:
Μοστράτος Γιώργος (επιθετικός,
30χρόνων προηγ. οµάδα: Νέα Ιωνία)
Γρηγοριάδης Στέφανος (στόπερ, 30
χρόνων προηγ. οµάδα: Παναιγιάλειος)
Σταθόπουλος Περικλής (αµυντικός
µέσος, 33 χρόνων προηγ. οµάδα: Α.Ο.
Μολαϊκός)
Σκιαδάς Παναγιώτης (τερµατοφύλα-
κας, 20χρόνων, προηγ. οµάδα: Αίας
Ταύρου)
Μορφονιός Κων/νος (τερµατοφύλα-
κας, 21χρονών, προηγ. οµάδα: Α.Ο.
Αυλώνας)
Μπαλκάς Παύλος (µέσος, 16χρόνων,
προηγ. οµάδα: Α.Ο. Πάρου)

Κρητικός Σταύρος (αµυντικός,
16χρόνων, προηγ. οµάδα: Α.Ο.
Πάρου)
Μποφάκος Θεόδωρος (µέσος, 26χρό-
νων, ανανέωση)
Παρελθόν από την οµάδα αποτελούν
οι ποδοσφαιριστές Ερµάλ Μόλα,
Νικόλοφ Ιβαϊλοφ, Καρανίκης
Παύλος, Τόδρης Κων/νος.
Την ποδοσφαιρική τους καριέρα τερ-
µάτισαν οι Λουκής Αρσένης και
Σκιαδάς Βαγγέλης. Η διοίκηση του
Νηρέα τους ευχαριστεί για την πολύ-
τιµη προσφορά τους στο σύλλογο και
τους εύχεται καλή συνέχεια.

Την Κυριακή 27 Ιουλίου ξεκινάει
την προετοιµασία του για την νέα
αγωνιστική περίοδο ο ΑΜΕΣ Νηρέας
Νάουσας. Στις 18:30 έχει προγραµ-
µατιστεί να γίνει ο καθιερωµένος
αγιασµός από τον Μητροπολίτη
Παροναξίας κ.κ. Καλλίνικο στο

γήπεδο της Παροικιάς. Μια µέρα
νωρίτερα, το Σάββατο 26 Ιουλίου, στις
21:00 στην αίθουσα του συλλόγου στη
Νάουσα θα γίνει η πρώτη συγκέντρω-
ση της οµάδας. Εκεί θα παρουσια-
στούν και επίσηµα τα νέα αποκτήµα-
τα του συλλόγου. Οι άνθρωποι του

Νηρέα έχουν στα χέρια τους τα 500
εισιτήρια διαρκείας για τη νέα ποδο-
σφαιρική σαιζόν. Η τιµή του κάθε
εισιτηρίου είναι 150 ευρώ και σύντο-
µα η διοίκηση θα ανακοινώσει τα
σηµεία όπου οι ενδιαφερόµενοι θα
µπορούν να τα προµηθευτούν.

Παράγονται στο σύγχρονο τυροκοµείο της Ένωσης Α.Σ. Πάρου και είναι γνήσια Παριανά προϊόντα
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Νηρέας  Νάουσας:  Αγιιασμός  με  Μητροπολίτη!

Áíáêïßíùóå
åðôÜ ìåôáãñáöÝò! Γρηγοριάδης Στέφανος          Μοστράτος Γιώργος            Σκιαδάς Παναγιώτης


