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∆εκαπενθήµερη
εφηµερίδα

στην υπηρεσία
της Πάρου και
της Αντιπάρου

Περίοδος Β’
� Έτος 6ο

� Αρ. φύλλου 85
� Τιµή 1 ευρώ
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ΕΕκκεείίννοο  πποουυ  ζζηηττώώ
ααππόό  όόλλοουυςς  σσααςς
εείίννααιι  ηη  ααγγάάππηη  σσααςς
ηη  σσττήήρριιξξήή  σσααςς
ηη  ππρροοσσεευυχχήή  σσααςς

Νέος  Μηττροπολλίττης  Παρονναξίας
ο  Καλλλλίννικος  ∆∆εεμεεννόπουλλος

Με τη βεβαιότητα ότι, οι σκέψεις που θα
διατυπώσω παρακάτω απηχούν και τις από-
ψεις των συµπολιτών µου, σας καλωσορίζω,
Σεβασµιώτατε, στο νησί µας.
Σας καλωσορίζω στο µικρό νησί που έχει
τη µεγάλη τιµή και την ξεχωριστή ευλογία,
να έχει στους κόλπους του την Παναγία την
Εκατονταπυλιανή, το παλλάδιο αυτό της

Ορθοδοξίας, τον αρχαιότερο χριστιανικό ναό
που βρίσκεται στην ελεύθερη ελληνική γη, το
κτίσµα αγίων και αυτοκρατόρων, που καταυ-
γάζει 17 αιώνες τώρα, το παγκόσµιο χριστια-
νικό στερέωµα, µε το ανέσπερο φως του!

Σας καλωσορίζω σε ένα νησί που έχει ένα
προνόµιο ακόµα, µια πρόσθετη τιµή, µια επι-
πλέον ευλογία. Να έχει εκθρέψει τρεις
αγίους: την αγία Θεοκτίστη, τον άγιο
Αρσένιο, και τον άγιο Αθανάσιο τον Πάριο.
Γεγονός που κάνει τους πιστούς Παρίους να
αισθανόµαστε µεγάλη περηφάνια γι αυτό!

Συνέχχειαα  στη  σελ.  3

ΚΚααλλώώςς  ήήλλθθααττεε  ΣΣεεββαασσµµιιώώττααττεε!!

Ãíùñßæù ðùò ðñÝðåé
íá äïõëÝøåé ç ïñãÜíùóç

Συνέντευξη  με  το  νέο  Γραμματέα  του  ΠΑ.ΣΟ.Κ.  Πάρου  -  Αντιπάρου

Σελ.  5

Σελ.  33

ΤΤ οο υυ   ΠΠ αα νν αα γγ ιι ώώ ττ ηη   ΙΙ ..   ΠΠ αα ττ έέ λλ λλ ηη
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Π α ρ ι α ν ό ς  Τ ύ π ο ς

ΚΚύύρριιεε  ∆∆ιιεευυθθυυννττάά,,
Ο τουρισµός του φετινού καλοκαιριού έχει
πτώση και σε αριθµό επισκεπτών και σε
τζίρο.

Το πόσο µεγάλες θα είναι οι απώλειες αυτό
θα φανεί όταν θα γίνει ταµείο στο τέλος του
Σεπτέµβρη.

Πολλές οι αιτίες, αλλά η πιο σηµαντική
φαίνεται να είναι η οικονοµική δυσπραγία
της µεσαίας τάξης της Ευρώπης αλλά και
της Ελλάδας, που πλήττεται οικονοµικά,
ενώ µέχρι πρότινος ήταν η ραχοκοκαλιά
του οικονοµικού µας συστήµατος.

Η χώρα µας, που θα έπρεπε να έχει οικο-
νοµικά προσιτές και ποιοτικά καλές υπηρε-
σίες, λόγω ευρώ, έχει γίνει ακριβός προορι-
σµός και έτσι ένας κόσµος, µε χαµηλό
πλέον εισόδηµα, στρέφεται σε χώρες που
δεν είναι στη ζώνη του ευρώ, όπως λ.χ. η
γειτονική µας Τουρκία, που φέτος παρου-
σιάζει αύξηση στην τουριστική της κίνηση.

Πέρα απ΄όλα αυτά, που κινούνται και δια-
µορφώνουν καταστάσεις αρνητικές  για
όλους µας και που εµείς αδυνατούµε να
επηρεάσουµε, η Πάρος εάν είχε χαράξει
στρατηγική τουριστικής ανάπτυξης θα ήταν
σε διαφορετική θέση, πολύ καλύτερη από
τη σηµερινή.

Όµως εµείς παραδώσαµε το νησί µας στους
κερδοσκόπους της οικοδοµής, που χτίζουν
συνεχώς, αλλοιώνοντας κατά τρόπο δραµα-
τικό το φυσικό περιβάλλον, εγκαταλείψαµε
το έργα υποδοµής (αεροδρόµιο, εµπορικό
λιµάνι, δεύτερος περιφερειακός Παροικιάς),
αφήσαµε, µε την απάθεια που µας διακρί-
νει, τους πλοιοκτήτες να ανεβάζουν τις τιµές
των εισιτηρίων χωρίς καµιά αντίδραση και
τέλος εξαντλούµε την «τουριστική µας πολι-
τική», ακολουθώντας την «πεπατηµένη» µε
τη συµµετοχή µας σε διάφορες εκθέσεις
εντός και εκτός της Ελλάδας.

Και όµως θα µπορούσαµε να είχαµε κάνει
πολλά και ουσιαστικά αναπτύσσοντας του-
ριστική πολιτική προς άλλες κατευθύνσεις.
Το τριήµερο αφιέρωµα στη Μακεδονία που
κόστισε στο δήµο ελάχιστα, κράτησε τον
τουρισµό της Πάρου οικονοµικά εύρωστο
για πολλά χρόνια. Μήπως θα πρέπει να
επεξεργαστούµε, προσαρµοσµένες στα
σηµερινά δεδοµένα τέτοιες πολιτικές;

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

ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

∆ΙΕΥΘ.: ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΑΡΟΥ,
Τ.Κ. 844 00

ΤΗΛ-FAX: 22840-25161
ΚΙΝ: 6977600158
e-mail: arparos@par.forthnet.gr
Το blog της εφηµερίδας µας:
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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Οι  ενεργοί  ππολίτεςς
τηςς  Αντιππάρου
Τελευταία έχει αρχίσει να αναπτύσσεται µια ασυνή-
θιστη δραστηριότητα στην Αντίπαρο µε στόχο την
προστασία του περιβάλλοντος της περιοχής.
Φαίνεται ότι, δύο τρείς συµπολίτες µας µε ποιοτικό
περιεχόµενο και όρεξη για δουλειά, κατάφεραν να
ενεργοποιήσουν αρκετούς κατοίκους της Αντιπάρου
σε έργα, αφού τα λόγια στις µέρες µας
περισσεύουν και είναι άχρηστα εάν δε
συνοδεύονται µε πράξεις. Στην Αντίπαρο
καθάρισαν παραλίες, έβγαλαν απίθανα σκουπίδια
και αντικείµενα από το βυθό της θάλασσας και µε
αυτά φιλοτέχνησαν έργα τέχνης που  τα εκθέτουν.
Τους αξίζουν συγχαρητήρια!

«Κάθε πράγµα στον καιρό
του και ο κολιός τον
Αύγουστο», ήταν η απάντη-
ση της Επάρχου Πάρου
Γρηγορίας Πρωτολάτη όταν
ρωτήθηκε κατά τη διάρκεια
συνέντευξης της στον «ΗΧΩ
FM» αν θα είναι υποψήφια

Βουλευτής ή υποψήφια
∆ήµαρχος στις επόµενες
εκλογές. Η στήλη «διακινδυ-
νεύει» την πρόβλεψη ότι δεν
θα είναι ούτε υποψήφια βου-
λευτής, ούτε υποψήφια
δήµαρχος. Το πιθανότερο;
Να είναι και πάλι υποψήφια

έπαρχος, αν υπάρχουν µέχρι
τότε τα επαρχεία.
∆ιαφορετικά τη βλέπουµε
υποψήφια δηµοτική σύµβου-
λο.  Αυτά  µε τα µέχρι τώρα
δεδοµένα. Γιατί αν το ΠΑΣΟΚ
µικρύνει κι άλλο, όλα είναι
πιθανά.

«…και  ο  κολλιός  ττονν  ΑΑύγουσττο»

∆ιαφφώνησαν  για
τιςς  κρουαζιέρεςς
Γιώργος Καρατζάς και Μανώλης Ραγκούσης ήταν οι
δυο σύµβουλοι της πλειοψηφίας που πήγαν µε τη
θέση του επικεφαλής της µειοψηφίας κ. Κοντού
όταν ο τελευταίος υποστήριξε ότι ο ∆ήµαρχος
Πάρου έπρεπε να βρίσκεται στην Αθήνα και στα
τραπέζια εργασίας στο πλαίσιο του συνεδρίου για
την κρουαζιέρα που διοργανώθηκε στην Αθήνα. Η
άλλη άποψη, της πλειοψηφίας, ήταν ότι ο
∆ήµαρχος πρέπει να βρίσκεται στην Πάρο για την
τριθεµατική ενηµερωτική συνεδρίαση του ∆.Σ. για
τον ψηφιακό ∆ήµο. Τελικά ο ∆ήµαρχος επέλεξε το
συνέδριο και την Αθήνα.

Αναζητούνται
αγροτικοί  γιατροί
Οι θέσεις των αγροτικών γιατρών στο
Κέντρο Υγείας Πάρου δεν έχουν ακόµα
καλυφθεί. Υπάρχουν ακόµα κενά.
Γνωρίζουµε ότι ο πρόεδρος του Κέντρου
Υγείας κ. Γιώργος Μπιζάς κάνει καθηµερι-
νές προσπάθειες για να καλύψει τα κενά.
∆ε φτάνει όµως αυτό. Και είναι αµαρτία
ηλικιωµένοι από τα χωριά της Πάρου να
είναι αναγκασµένοι ακόµα και για µια
απλή συνταγογράφηση να µετακινούνται
στο Κέντρο Υγείας.

∆∆άκρυσεε…
∆άκρυσε από συγκίνηση, λίγες στιγµές
µετά την ανακοίνωση του αποτελέσµα-
τος, ο νέος Μητροπολίτης Παροναξίας
Καλλίνικος ∆εµενόπουλος. Η ζεστή αγκα-
λιά των γονιών του και των πολύ στενών
συγγενών και φίλων του, που βρέθηκαν
την περασµένη Τρίτη έξω από την αίθου-
σα Συνεδρίων της Ιεράς Συνόδου της
Ιεραρχίας, ήταν ότι το καλύτερο για τον
49χρονο νέο µητροπολίτη Παροναξίας.
Στιγµές ανθρώπινες ακόµα και για ιεράρ-
χες…

Φωτογραφία από λαϊκή συνέλευση στον “Ευκάλυπτο” στα µέσα της
δεκαετίας του ΄80.  Ο δηµοτικός σύµβουλος Τάσος Κοντόσταυλος στο
µικρόφωνο. Στο Προεδρείο ο δήµαρχος Στέλιος Φραγκούλης, ο πρόεδρος
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Γιάννης Γκίκας και ο διευθυντής της Ένωσης
Αγροτικών Συν/σµών και δηµοτικός σύµβουλος Τάσος Κυλάκος. Ήταν η
εποχή της µεγάλης λαϊκής συµµετοχής και των µεγάλων και πολλών
προσδοκιών, για τον πάντα προδοµένο λαό µας. 
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Την Τρίτη 24 Ιουνίου η
Ι. Σύνοδος της
Ιεραρχίας της
Εκκλησίας της
Ελλάδος εξέλεξε
µητροπολίτη
Παροναξίας τον
Καλλίνικο
∆εµενόπουλο, ο οποίος
έλαβε 44 ψήφους, ένα-
ντι 25 του Επισκόπου
∆ιαυλείας ∆αµασκηνού
Καρπαθάκη, επί συνό-
λου 73 ψηφισάντων
ιεραρχών. Μία ψήφο
έλαβε ο Νικόδηµος
Παυλόπουλος, ενώ 2
ιεράρχες έριξαν λευκή
ψήφο.
Προηγήθηκε ψηφοφο-
ρία, αν η πλήρωση του
επισκοπικού θρόνου
θα έπρεπε να γίνει µε
εκλογή ή µε κατάστα-
ση. Ψήφισαν 65 ιεράρ-
χες η πλήρωση να γίνει
µε εκλογή, 3 ιεράρχες η πλήρωση να
γίνει µε κατάσταση και 5 ιεράρχες
έριξαν λευκή ψήφο.
Ακολούθησε ψηφοφορία για την
κατάρτιση του τριπροσώπου. Σε
σύνολο 73 ψηφισάντων και µε δυνα-
τότητα µέχρι 2 σταυρών έλαβαν:
1) Αρχιµανδρίτης κ. Καλλίνικος
∆εµενόπουλος ψήφους 52
2) Επίσκοπος ∆ιαυλείας κ.
∆αµασκηνός ψήφους 40
3) Αρχιµανδρίτης κ. Νικόδηµος
Παυλόπουλος ψήφους 24.
Μετά την οριστικοποίηση του τριπρό-
σωπου έγινε η ουσιαστική ψηφοφο-
ρία που είχε ως αποτέλεσµα την
εκλογή Καλλίνικου.

Ποιος είναι ο
νέος Μητροπολίτης
Ο Μητροπολίτης Παροναξίας κ.
Καλλίνικος (κατά κόσµον Νικόλαος)
∆εµενόπουλος γεννήθηκε το 1959
στην Αθήνα, από γονείς Ναξίους
(Φιλωτίτες).
Αποφοίτησε από τη Βαρβάκειο
Πρότυπο Σχολή Αθηνών και στη
συνέχεια σπούδασε Θεολογία στο
Πανεπιστήµιο Αθηνών, όπου και
πραγµατοποίησε µεταπτυχιακές
σπουδές στον τοµέα του Κανονικού

∆ικαίου.
Μετά την εκπλήρωση των στρατιωτι-
κών του υποχρεώσεων υπηρέτησε ως
Καθηγητής Θεολόγος στο Αρσάκειο
Σχολείο Ψυχικού.
Στις 25 Οκτωβρίου 1986 χειροτονή-
θηκε ∆ιάκονος και στις 29
Οκτωβρίου 1989 Πρεσβύτερος -
Αρχιµανδρίτης από τον
Σεβασµιώτατο Μητροπολίτη πρώην
Ύδρας κ. Ιερόθεο.
Υπηρέτησε ως Ιεροκήρυξ και υπεύ-
θυνος Νεότητος των Ιερών
Μητροπόλεων Ύδρας, Σπετσών και
Αιγίνης, Παροναξίας και Νέας
Σµύρνης.
Από δεκαετίας υπηρετεί ως
Γραµµατεύς στην Ιερά Σύνοδο της
Εκκλησίας της Ελλάδος.
Μητροπολίτης Παροναξίας εξελέγη
από το Σώµα της Ιεράς Συνόδου της
Ιεραρχίας της Εκκλησίας της
Ελλάδος σήµερα 24 Ιουνίου 2008.

Τη ∆ευτέρα
η χειροτονία
Η χειροτονία του νέου Μητροπολίτη
Παροναξίας Καλλίνικου
∆εµενόπουλου θα τελεστεί την ερχό-
µενη ∆ευτέρα 30 Ιουνίου στον
Καθεδρικό Ιερό Ναό των Αθηνών.
Στον ίδιο ναό θα γίνει την Πέµπτη  η 

χειροτονία του νέου Μητροπολίτη
Λευκάδος και Ιθάκης κ. Θεόφιλου
ενώ η χειροτονία του Μητροπολίτη
Θηβών και Λεβαδείας κ. Γεωργίου
θα γίνει το Σάββατο 28 Ιουνίου στην
Ιερά Μονή του Οσίου Λουκά
Βοιωτίας.
Οι τρεις νέοι Μητροπολίτες, αµέσως
µετά την εκλογή τους έδωσαν το
Μέγα Μήνυµα εντός του Καθολικού
της Ιεράς Μονής Πετράκη, χοροστα-
τούντος του Μακαριωτάτου
Προέδρου, Αρχιεπισκόπου Αθηνών
και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυµου,
παρουσία πολλών Ιεραρχών,
Κληρικών και αρκετού κόσµου.

Πότε προβλέπεται
η ενθρόνιση
Εάν τακτοποιηθούν όλες οι γραφειο-
κρατικές τυπικές διαδικασίες εγκαί-
ρως, προβλέπεται να γίνει η τελετή
της ενθρόνισης στην έδρα της
Μητρόπολης στη Νάξο  στις 12 ή 13

Ιουλίου και στην Πάρο
στις 19 ή 20 Ιουλίου,
διαφορετικά η ενθρόνι-
ση θα µετατεθεί κατά
µία εβδοµάδα..

Μήνυµα του
νέου Μητροπολίτη
προς το λαό
της  Παροναξίας
«Είναι µεγάλη η συγκί-
νησή µου γιατί µε τη
σηµερινή εκλογή ανα-
λαµβάνω και µε τη
χάρη του Θεού τα
πολύ δύσκολα καθή-
κοντα της διαποιµάν-
σεως µιας
Μητροπόλεως η οποία
τυγχάνει να είναι και η
περιοχή της ιδιαιτέρας
µου πατρίδας.
Είναι σήµερα ειδικά
στην εποχή µας τα
καθήκοντα ενός

Επισκόπου πάρα πολύ
δύσκολα, πολλές είναι οι
ευθύνες απέναντι στο λαό
του Θεού ο οποίος περι-
µένει από την Εκκλησία
ότι καλύτερο ιερότερο και
ωραιότερο. Στήριγµα σε
αυτή την τιµή που µου

έκανε η Ιεραρχία της Εκκλησίας της
Ελλάδος είναι η Παναγία µας η
Εκατονταπυλιανή αυτό το µεγάλο
προσκύνηµα της Μητροπόλεώς µας
η θαυµατουργός Παναγία µας στην
οποία προσεύχοµαι και την παρακα-
λώ να µε ενισχύσει στα δύσκολα
καθήκοντά µου µαζί µε τις πρεσβείες
και των άλλων τοπικών µας Αγίων -
και κατά θεία συγκυρία σήµερα είναι
η µνήµη του αγίου Αθανασίου του
Παρίου- ώστε να µπορέσω να αντα-
ποκριθώ στα δύσκολα ποιµαντικά
µου καθήκοντα.. Εκείνο που ζητώ
από όλους σας είναι η αγάπη σας η
στήριξή σας η προσευχή σας, ενώ-
πιον του Θεού και προς την Παναγία
µας, να πρεσβεύει ώστε να ανταπο-
κριθώ σε αυτή την εξαιρετική τιµή
αλλά και µεγάλη ευθύνη για τα
Επισκοπικά µου καθήκοντα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη
σας, ο Θεός να σας έχει πάντοτε
καλά».

Ï Êáëëßíéêïò
Äåìåíüðïõëïò
åîåëÝãç íÝïò
ìçôñïðïëßôçò
Ðáñïíáîßáò

Συνέχεια από τη σελ. 1
Σας συγχαίρω,
Σεβασµιώτατε, για την επάξια
εκλογή σας, ως Ποιµενάρχη
της Μητρόπολης 
Παροναξίας, και σας εύχοµαι
απ’ την καρδιά µου, η διαποί-
µανση των πιστών του νησιού
µας, καθώς και των άλλων
νησιών που συγκροτούν  την
Επαρχία σας, να είναι πολύ-
χρονη, γεµάτη υγεία, ανέφελη,
χωρίς ιδιαίτερα προβλήµατα.
Σας εύχοµαι ακόµα, η Χάρη
της Παναγίας
Εκατονταπυλιανής και των
τοπικών µας αγίων να σας σκε-
πάζει και να κατευθύνει τις
σκέψεις σας και τα βήµατά
σας, για να πετύχετε στο
δύσκολο έργο σας!
Επιθυµώ από τώρα να σας
διαβεβαιώσω ότι, όλοι οι ευσε-

βείς κάτοικοι του νησιού µας,
θα σταθούµε δίπλα σας σε
κάθε ενέργειά σας, σε κάθε
απόφασή  σας, που θα αποβλέ-
πει στη σωστή «διαχείριση» της
πνευµατικής κληρονοµιάς, που
σας άφησε φεύγοντας από τον
κόσµο τούτον, ο µακαριστός
προκάτοχός σας. Κληρονοµιά
βαρειά και σε ήθος και σε
έργο. Εµείς, όπως και όλος ο
χριστεπώνυµος λαός και των
άλλων νησιών της Μητρόπολής
σας και του µικρότερου που
είναι κοντά µας, όπως και του
µεγαλύτερου που είναι ο τόπος
καταγωγής σας και η έδρα
σας, να είστε βέβαιος ότι θα
σας συµπαρασταθούµε σε κάθε
κίνηση που θα αποβλέπει στο
καλό της Εκκλησίας µας και
του πληρώµατός της.
Παρ΄όλο που δεν είναι η ώρα

τούτη η κατάλληλη για παρα-
κλήσεις και αιτήµατα, σας
παρακαλώ να µου επιτρέψετε
να επισηµάνω µια µόνο από
τις κύριες προτεραιότητες, που
πιστεύω πως πρέπει να σας
απασχολήσει.
Το ξέρω πως δε χρειάζεστε
την υπόδειξή µου. Είµαι
βέβαιος πως µέσα στην καρδιά
σας η Εκατονταπυλιανή, κατέ-
χει πρωτεύουσα θέση. Σ΄αυτήν
αναφέροµαι. Γι’ αυτήν, επιθυ-
µώ να σας παρακαλέσω να
επιδιώξετε να συνεχίσει το
πνευµατικό έργο που ξεκίνησε
πριν λίγα χρόνια, για την πνευ-
µατική πρόοδο του νησιού µας,
και κατ’ επέκταση της
Μητρόπολής σας. ∆εν αρκεί η
πανελλήνια καταξίωση που
µέχρι τώρα έχει κερδίσει.
Πρέπει να καταβληθούν,

ακόµα µεγάλες προσπάθειες,
για να µπορέσει να κατακτήσει
σιγά σιγά, την πανορθόδοξη
αναγνώριση! Κι΄ αυτό, γιατί
την δικαιούται! Γιατί της αξίζει!
Για την Εκατονταπυλιανή,
Σεβασµιώτατε, δε χρειάζεται να
κάνω ιδιαίτερη αναφορά. Τη
γνωρίζετε καλά. Αµέσως, µόλις
ανακηρύχθηκε σε
Προσκύνηµα, σπεύσατε και
ήλθατε κοντά της και είµαι σε
θέση να γνωρίζω καλά, πόσο
τη βοηθήσατε στα πρώτα αβέ-
βαια βήµατά της, για να στα-
θεί και να εξελιχθεί στο σηµείο
που βρίσκεται σήµερα.
Συνεχίστε, λοιπόν, και τώρα
από τη νέα σας θέση το ενδια-
φέρον σας γι’ αυτό το µοναδι-
κό µνηµείο, που η Πρόνοια του
Θεού το έθεσε κάτω από την
προστασία σας και που σας

ζητά να το αναδείξετε ακόµα
πιο πολύ, να το ανεβάσετε
ακόµα πιο ψηλά!

Σεβασµιώτατε,

Γνωρίζω το ήθος σας, τον
ανεπίληπτο βίο σας, τις αρετές
που σας κοσµούν, τα πνευµατι-
κά εφόδια που σας συνοδεύ-
ουν! Οι προϋποθέσεις είναι
άριστες! Προοιωνίζουν την καρ-
ποφορία των προσπαθειών σας,
στη δύσκολη αποστολή που σας
εµπιστεύθηκε ο Κύριος.
Προχωρήστε µε το θάρρος και
την σύνεση, που είµαι βέβαιος,
πως διαθέτετε, προς την επιτυ-
χία. Θα την κατακτήσετε µε τη
δύναµη του Θεού και τη βοή-
θεια της Παναγίας µας! Κι΄
αυτό σας το εύχοµαι µε όλη
µου την καρδιά..

ΚΚααλλώώςς  ήήλλθθααττεε  ΣΣεεββαασσµµιιώώττααττεε!!
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Η Περιφέρεια Νοτίου
Αιγαίου ακύρωσε την
οµόφωνη απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου
σύµφωνα µε την οποία
ο ∆ήµος παραχωρούσε
στο Νηρέα την εκµετάλλευση
της παραλίας του Αη Γιάννη
του ∆έτη στον κόλπο της
Νάουσας. Στο σκεπτικό της
ακυρωτικής απόφασης της
Περιφέρειας αναφέρεται
µεταξύ άλλων ότι τα έσοδα
από το αναψυκτήριο της
περιοχής αποτελούν πόρο
της ∆ΕΠΑΠ, άρα ο ∆ήµος

δεν µπορούσε να παραχωρή-
σει δωρεάν τη χρήση της
περιοχής σε άλλο φορέα ο
οποίος θα λειτουργούσε επι-
χείρηση αναψυκτηρίου.
Εξάλλου ο Νηρέας ως µη
κερδοσκοπικό σωµατείο δεν
µπορεί να ασκεί επιχειρηµα-
τική δραστηριότητα. Κατά
την άποψη της Περιφέρειας
έπρεπε να γίνει εκµίσθωση

του ακινήτου µε δηµοπρασία
το δε προϊόν από την εκµί-
σθωση να αποδίδεται στη
∆ΕΠΑΠ.
Ο ∆ήµαρχος ενηµέρωσε το
∆ηµοτικό Συµβούλιο για την
ακυρωτική απόφαση της
Περιφέρεια και δήλωσε ότι ο
∆ήµος θα καταθέσει ένσταση
κατά της προαναφερθείσας
απόφασης.

Οι εξελίξεις αυτές,
δηµιουργούν προβλήµατα
και στο Νηρέα ο οποίος
παρά τις δαπάνες που έκανε
δεν θα µπορέσει να
εκµεταλλευτεί τουλάχιστον
για φέτος την παραλία του
Αγίου Ιωάννη, αλλά και σε
επαγγελµατικές τάξεις που
είχαν  οικονοµικό όφελος
από την εκµετάλλευση

της παραλίας (λατζέρη-
δες).
Εν τω µεταξύ ο δικηγό-
ρος κ. Λάβδας ο
οποίος είχε επισηµάνει
το µη νόµιµο της από-

φασης, σύµφωνα µε πληρο-
φορίες µας, κατέθεσε µηνυ-
τήρια αναφορά στον
Εισαγγελέα Σύρου
για παράβαση καθήκοντος
για όσα µέλη του ∆ηµοτικού
συµβουλίου ψήφισαν υπέρ
της παραχώρησης της
χρήσης της παραλίας στο
Νηρέα.

Παράνοµη η απόφαση του ∆ήµου για το Νηρέα
και µηνυτήρια αναφορά από το Σπύρο Λάβδα

Λίγες µέρες µετά την προσφορά της
έκτασης από τη Μονή Λογγοβάρδας
για την κατασκευή του νέου νοσοκο-
µείου Πάρου επισκέφθηκε το νησί
µας -την Τετάρτη 18 Ιουνίου- ο
∆ιευθύνων Σύµβουλος της ∆ΕΠΑΝΟΜ
Χρήστος Στάντζος. Ο κ. Στάντζος
συνοδευόµενος από τον πρόεδρο της
∆ιοικούσας Επιτροπής του Κέντρου
Υγείας Πάρου κ. Γιώργο Μπιζά επι-
σκέφθηκε τον Ηγούµενο της Μονής
Λογγοβάρδας Χρυσόστοµο Πήχο και
αµέσως µετά επισκέφθηκαν την έκτα-
ση που προσφέρεται για την κατα-
σκευή του νοσοκοµείου.
Η έκταση 24 στρεµµάτων που είδε και
κρίθηκε κατ’ αρχή κατάλληλη από τον
κ. Στάντζο βρίσκεται στο δρόµο των
Καµαρών ανάµεσα στην Παροικιά και
τη Νάουσα κοντά στον Άγιο
Κωνσταντίνο. ∆εν βρίσκεται πάνω στο
δρόµο των Καµαρών αλλά 150 µέτρα
πιο µέσα στα δεξιά όπως πάµε από

την Παροικιά για τη Νάουσα. Η έκτα-
ση είναι ελαφριά επικλινής, προσβά-
σιµη όµως από το δρόµο των
Καµαρών αλλά και από τον κεντρικό
δρόµο Παροικιάς - Νάουσας και έχει
θέα τον κόλπο της Παροικιάς. Ο
δρόµος τόσο από τις Καµάρες όσο και
από τον κεντρικό οδικό άξονα
Παροικιάς - Νάουσας υπάρχει και
απλώς θα χρειαστεί να γίνει µια δια-
πλάτυνση.

Ο κ. Στάντζος µαζί µε τον κ. Μπιζά
στη συνέχεια µετέβησαν στο
∆ηµαρχείο όπου είχαν συνάντηση
ενηµέρωσης µε τον ∆ήµαρχο Πάρου
Χρήστο Βλαχογιάννη. Στη συνάντηση
παραβρέθηκε και η Έπαρχος Πάρου -
Αντιπάρου Γρηγορία Πρωτολάτη.
Στη συνάντηση ο κ. Στάντζος ενηµέ-
ρωσε το ∆ήµαρχο και την Έπαρχο για
την έκταση που βρέθηκε. Ο
∆ιευθύνων Σύµβουλος της ∆ΕΠΑΝΟΜ

ανέφερε επίσης στη συνάντηση ότι την
επόµενη εβδοµάδα (σ.σ. αυτή την
εβδοµάδα) τοπογράφος της ∆ΕΠΑ-
ΝΟΜ θα έρθει στο νησί για να κάνει
το τοπογραφικό στην έκταση και έως
το τέλος Αυγούστου θα είναι έτοιµη
και η µελέτη η οποία µέσα στο
Σεπτέµβριο θα δηµοπρατηθεί.
Για την κατασκευή του νοσοκοµείου
όπως, τόνισε ο κ. Στάντζος στη συνά-
ντηση, χρειάζονται περίπου 13 στρέµ-
µατα αλλά ο χώρος των 24 στρεµµά-
των που παραχωρεί η Μονή
Λογγοβάρδας καθώς και των γύρω
εκτάσεων θα τοπογραφηθεί.
Τέλος ο κ. Στάντζος ζήτησε από τον
∆ήµαρχο και την Έπαρχο τη συνδρο-
µή τους σε θέµατα αρµοδιοτήτων τους
έτσι ώστε να βοηθήσουν από την
πλευρά τους για να τρέξουν χρονικά
οι διαδικασίες που απαιτούνται για να
ολοκληρωθεί όσο το δυνατόν πιο
σύντοµα το έργο.

ΕΕππίίσσκκεεψψηη  ττοουυ  δδιιεευυθθύύννοονντταα  σσυυμμββοούύλλοουυ  ττηηςς  ∆∆ΕΕΠΠΑΑΝΝΟΟΜΜ  σσττοο  ννηησσίί  μμααςς
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Εππισττρέφεει
ττο  Bllue  Staarr  1
Ο ανταγωνισµός των ακτοπλοϊκών
εταιρειών που δραστηριοποιούνται
στις Κυκλάδες έχει και τα θετικά
του αποτελέσµατα. Στις 23 Ιουνίου
η Blue Star Ferries ανακοίνωσε
ότι το Blue Star 1 επιστρέφει τη
νέα περίοδο 2008-09 στις γραµ-
µές των Κυκλάδων και των
∆ωδεκανήσων.
Το πλοίο αυτή τη χρονική στιγµή
εκτελεί δροµολόγιο από το Βέλγιο
για τη Σκωτία και από 14
Σεπτεµβρίου 2008 η εταιρεία το
αποδροµολογεί από τη συγκεκρι-
µένη γραµµή.
Σύµφωνα µε πληροφορίες η εται-
ρεία παραλαµβάνει σύντοµα δυο
νέα πλοία τα οποία θα ρίξει στη
γραµµή Ελλάδα - Ιταλία. Το ένα
µάλιστα από τα δυο καινούργια
πλοία θα παραληφθεί µέσα στον
ερχόµενο Οκτώβριο. Από τη γραµ-
µή αυτή, σύµφωνα πάντα µε πλη-
ροφορίες, θα αποδεσµευτεί το
Blue Horizon το οποίο θα έρθει
για ενισχύσει τις γραµµές που
καλύπτει η εταιρεία στο εσωτερι-
κό. Με τη δροµολόγηση του Blue
Star 1 ενισχύεται η παρουσία της
Blue Star Ferries στις Κυκλάδες
και τα ∆ωδεκάνησα προσφέροντας
υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στους
κατοίκους των νησιών, στους επι-
σκέπτες και τους εµπορευόµενους
µε τα νησιά µας.

ΑΑπποολλοογγιισσμμόόςς
ππεεππρρααγγμμέέννωωνν
δδηημμοοττιικκήήςς  ααρρχχήήςς
γγιιαα  ττοο  22000077
Την Τετάρτη 2 Ιουλίου στις 7 το
απόγευµα στην αίθουσα συνεδριά-
σεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
θα γίνει συζήτηση και ληφθεί από-
φαση έγκρισης του απολογισµού
πεπραγµένων της δηµοτικής
αρχής για το έτος 2007. Η συνε-
δρίαση γίνεται µε βάση τις διατά-
ξεις του κώδικά δήµων και κοινο-
τήτων.

Ανάµεσα στο
εκκλησάκι
του Αγίου
Κωνσταντίνου
και της οικίας
(αριστερά)
είναι η
έκταση που
κρίθηκε
κατάλληλη
και θα χτιστεί
το νέο
νοσοκοµείο
Πάρου 

Ο  ∆ήμοςς  Πάρου  ενημερώνει
Λόγω της έναρξης της θερινής περιόδου και της επικειµένης
αύξησης της θερµοκρασίας, οι ιδιοκτήτες ή οι εκµεταλλευτές
οικοπέδων και λοιπών ακαλύπτων χώρων  που βρίσκονται
µέσα  ή κοντά σε κατοικηµένες περιοχές και µέχρι αποστά-
σεως εκατό (100) µέτρων υποχρεούνται, σύµφωνα µε την
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ 4 (Φ.Ε.Κ 724/Β/22-12-87),
στην αποψίλωση αυτών από ξερά χόρτα καθώς και στην
αποµάκρυνση τυχόν άλλων εύφλεκτων υλικών (σκουπίδια -
απορρίµµατα) που βρίσκονται µέσα σε αυτά προς αποτροπή
κινδύνου πυρκαγιάς. Οι παραβάτες της παραπάνω διάταξης
διώκονται και τιµωρούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα. Ευελπιστούµε στην
άµεση ανταπόκρισή σας για την αποφυγή τυχόν συµβάντων
που µπορεί να προκαλέσουν δηµόσιο κίνδυνο.

Μνημόνιο    Συνεργασίαςς
Ο Υφυπουργός Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής
Πολιτικής κ. Πάνος Καµµένος, σε τελετή που πραγµατοποιήθηκε
την Κυριακή 15 Ιουνίου 2008, στο Πνευµατικό Κέντρο του ∆ήµου
Ερµούπολης Σύρου, υπέγραψε Μνηµόνιο Συνεργασίας µεταξύ της
∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας του ΥΕΝ, των Οµίλων
Φουσκωτών Σκαφών Αιγαίου, των Αερολεσχών Αιγαίου και του
Πανελλήνιου Συνδέσµου Εκπαιδευτών Κατάδυσης,.Το παρόν έδω-
σαν ο πρόεδρος Γιώργος Μπαρµπαρήγος και δυο ακόµα µέλη της
Ελληνικής Οµάδας ∆ιάσωσης παραρτήµατος Κυκλάδων που εδρεύει
στη Νάουσα της Πάρου. Βασική αρχή του Μνηµονίου είναι η στε-
νότερη συνεργασία για την προστασία, ανάδειξη και ανάπτυξη των
νησιών του Αιγαίου Πελάγους, των Ελληνικών νησιών γενικότερα,
του θαλασσίου περιβάλλοντος, του εθνικού πλούτου και της
ανθρώπινης ζωής, σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία, στη βάση
της αµοιβαιότητας και του κοινού δηµόσιου συµφέροντος, µε γνώ-
µονα τις πολιτικές τις οποίες χαράζει το Υπουργείο Εµπορικής
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.
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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

Ο ¨Παριανός Τύπος” φιλοξενεί σήµερα συνέ-
ντευξη του νέου Γραµµατέα της Τοπικής
Οργάνωσης του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Πάρου -
Αντιπάρου κ. Γιώργου ∆ραγάτη, ο οποίος µας
απάντησε σε µια σειρά ερωτήσεων που του
υποβάλαµε.

- Θέσατε υποψηφιότητα για γραµµατέας
του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και εκλεγήκατε µε µεγάλο
αριθµό ψήφων σε µια περίοδο δύσκολη
για το κόµµα. Τι σας ώθησε στην ενέρ-
γειά σας αυτή;
«Όταν τα κόµµατα περνάνε από καταστάσεις
δύσκολες π.χ. µετά από ένα εκλογικό αποτέ-
λεσµα µη ευνοϊκό και στην περίπτωσή µας
συνέβη δυο φορές, κάποιοι εγκαταλείπουν το
κόµµα, ενώ κάποιοι µένουν και ενεργοποι-
ούνται περισσότερο. στην περίπτωσή µου,
πέρα από αυτά που µπορεί να συµβαίνουν
κεντρικά, εκτίµησα ότι η παρουσία µου στην
οργάνωση της Πάρου θα συµβάλλει σε µεγα-
λύτερη συµµετοχή και ενεργοποίηση των
µελών και φίλων της».

- Εγκατασταθήκατε πρόσφατα στην
Πάρο. Πόσο καλά γνωρίζετε την
Οργάνωση; Πόσο καλά γνωρίζετε τα προ-
βλήµατα της Πάρου;
«Σας είναι γνωστό ότι στις πρόσφατες εκλογές
για την ανανέωση των περιφερειακών οργά-
νων του ΠΑ.ΣΟ.Κ., στην Τοπική µας οργάνω-
ση εκλέχτηκαν νέοι άνθρωποι, αλλά και
παλαιά µέλη.
Υπάρχει µια πολύ καλή σύνθεση προσώπων
στο όργανο, που µπορεί και πρέπει να δου-
λέψει αποτελεσµατικά.
Ως παλιό και ενεργό µέλος του ΠΑ.ΣΟ.Κ.
γνωρίζω αρκετά καλά, πως πρέπει να λει-
τουργεί η οργάνωση.
Όµως θα ήθελα να διευκρινίσω κάποια
πράγµατα, που έχουν σχέση µε την πρόσφα-
τη και µόνιµη εγκατάστασή µου στην Πάρο.
Το νησί µας το γνωρίζω αρκετά καλά, αφού
επί χρόνια διετέλεσα µέλος και αντιπρόεδρος
του ∆.Σ. του συλλόγου Παρίων της Αθήνας,
αλλά και στο ∆.Σ. της Οµοσπονδίας
Παριανών Συλλόγων. Εκτός τούτου και επει-
δή υπηρέτησα σε γραφεία υπουργών την
περίοδο της διακυβέρνησης από το

ΠΑ.ΣΟ.Κ. και είχα επαφή και συνεργασία µε
δηµάρχους και κοινοτάρχες της Πάρου, µου
δόθηκε η δυνατότητα να γνωρίζω αρκετά
καλά τα προβλήµατα του νησιού».

- Και ποια είναι αυτά κατά τη γνώµη
σας;
«Αυτά που θα σας πω δεν είναι εκτίµηση
συλλογική, πολύ περισσότερο δεν είναι προϊ-
όν συλλογικής απόφασης. Η οργάνωσή µας
θα τοποθετηθεί υπεύθυνα, αφού έλθει σε
επαφή µε όλους τους φορείς του νησιού µας
χωρίς καµιά εξαίρεση.
Τα περισσότερα προβλήµατα που αντιµετω-
πίζουν τα νησιά µας, η Πάρος και η
Αντίπαρος, ξεκινούν από την ταχύτατη ανά-
πτυξή τους.
Μιλάµε για βασικά προβλήµατα ύδρευσης,
αποχέτευσης, λιµενικών εγκαταστάσεων, οδι-
κού δικτύου, χώρων στάθµευσης και κυκλο-
φοριακού.
Επίσης για τα κτηριακά προβλήµατα των
σχολείων, όπως τα επεσήµαναν πρόσφατα οι
σύλλογοι γονέων, αλλά και για τα προβλήµα-
τα υγείας. Και τέλος για το µεγαλύτερο ανα-

πτυξιακό έργο της Πάρου, που είναι το νέο
αεροδρόµιο και το εµπορικό λιµάνι που θα
απαλλάξει την Παροικιά κυρίως από τη
µεταφορά των καυσίµων».
- Πρόσφατα έγινε µια πολύ σηµαντική
εξαγγελία από τον ∆. Αβραµόπουλο.
Πρόκειται για τη δηµιουργία ενός
µικρού νοσοκοµείου στην Πάρο. Πως
προσεγγίζετε την εξαγγελία αυτή;
«Θετικά. Ένα νοσοκοµείο 40 κλινών, µε ειδι-
κότητες γιατρών, µε τµήµα αιµοκάθαρσης,
µε χειρουργείο, που θα είναι έτοιµο σε δυο
χρόνια, είναι κάτι σπουδαίο για το νησί. Το
ΠΑ.ΣΟ.Κ. στη θέση των υγειονοµικών σταθ-
µών έφτιαξε τα Κέντρα Υγείας που ήταν ένα
πολύ σηµαντικό βήµα για την Πρωτοβάθµια
περίθαλψη. Η κατασκευή και κυρίως η καλή
λειτουργία ενός µικρού νοσοκοµείου, είναι
επίσης ένα σηµαντικό βήµα. Όµως µέχρι να
λειτουργήσει το νοσοκοµείο είναι χρήσιµο να
εστιάσουµε την προσοχή µας στα υπαρκτά
προβλήµατα που αντιµετωπίζει το Κέντρο
Υγείας. Σας θυµίζω το πρόβληµα που προέ-
κυψε µε τους αγροτικούς γιατρούς και τη µη
επίλυση του προβλήµατος της συνοδείας για-
τρών µε το Βελέντζειο Υγειονοµικό αεροπλά-
νο».

- Μας κάνατε µια σύντοµη καταγραφή
των προβληµάτων του νησιού µας. ∆εν
µας είπατε όµως πως µπορούν να
λυθούν όλα αυτά τα προβλήµατα;
«Κατ’ αρχήν, όταν απουσιάζει η κυβερνητική
βούληση, γίνεται δυσκολότερη η όποια προ-
σπάθεια επίλυσης των τοπικών προβληµά-
των. Αυτό φάνηκε και στην περίπτωση του
νέου αεροδροµίου και στην περίπτωση του
εµπορικού λιµανιού, όπου έχουµε απουσία
της κυβερνητικής βούλησης.
Πάντως, όπως και να έχει, η Πάρος προς τα
έξω πρέπει να βγαίνει µε µια φωνή και να
διεκδικεί δυνατά. Για να συµβεί όµως αυτό,
θα πρέπει να υπάρξει συµφωνία όλων των
φορέων του νησιού, που έχουν προτάσεις και
θέσεις αλλά και διάθεση ενεργοποίησης.
Εµείς θα είµαστε παρόντες και θα στηρίξου-
µε κάθε προσπάθεια που έχει στόχο τη βελ-
τίωση της ποιότητας της ζωής των συµπολι-
τών µας».

Ο  νέοςς  Γραμματέαςς  του  ΠΑ.ΣΟ.ΚΚ.  Πάρου  -  Αντιππάρου
Γιώργοςς  ∆ραγάτηςς  μιλάει  στον  “Π.Τ.”:

Ãíùñßæù ðùò ðñÝðåé
íá äïõëÝøåé ç ïñãÜíùóç

ΑΑππόόππεειιρραα
δδιιάάρρρρηηξξηηςς
ττοουυ  ννααοούύ  ττωωνν
ΤΤααξξιιααρρχχώώνν
Απόπειρα για διάρρη-
ξη του ενοριακού ναού
των Ταξιαρχών που
βρίσκεται σε κεντρικό-
τατο σηµείο της
Παροικιάς έγινε τα
ξηµερώµατα Τρίτης 17
προς Τετάρτη 18
Ιουνίου.
Και µιλάµε για από-
πειρα αφού ο δράστης
ή οι δράστες ξήλωσαν
το ξύλινο παράθυρο
µαζί µε την κάσα που
βρίσκεται στο πίσω
µέρος του ναού.
Σύµφωνα µε τις
πρώτες εκτιµήσεις δεν
αφαιρέθηκαν χρήµατα
από το ναό ενώ δεν
υπάρχουν σηµάδια ότι
ο δράστης ή οι δρά-
στες µπήκαν στο ναό.
Να σηµειώσουµε ότι
δεν είναι η πρώτη
φορά που τα εκκλησά-
κια της Παροικιάς
γίνονται στόχος. Ο
Άγιος Νικόλαος στην
παραλία της
Παροικιάς και ο Άγιος
Κωνσταντίνος στο
Κάστρο της Παροικιάς
έχουν δεχθεί την «επί-
σκεψη» αγνώστων που
µπήκαν στους ναούς
µε σκοπό να αποσπά-
σουν χρηµατικά ποσά.
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ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟ
Το Γρι-Γρι “Μαρία”

ΤΣΑΝΤΑΝΗΣ
ΦΡ. ΑΡΣΕΝΙΟΣ

Κατά το διάστηµα Μαΐου –
Ιουνίου η Τοπική Επιτροπή
Αντιπάρου της Ελληνικής
Εταιρείας για την Προστασία
του Περιβάλλοντος και της
Πολιτιστικής Κληρονοµιάς
πραγµατοποίησε τις παρακά-
τω δραστηριότητες
1. Καθαρισµός βυθού λιµανι-
ού σε δύο φάσεις (24 και 28
Μαΐου) µε τη βοήθεια πολ-
λών εθελοντών, της
Αστυνοµίας και του
Λιµενικού. Περισυλλέχθηκε
πλήθος αντικειµένων, µετα-
ξύ των οποίων τούβλα,
µπουκάλια, κονσέρβες, λάστιχα τρακτέρ(!),
κ.ά.
2. Στις 5 Ιουνίου, µε την ευκαιρία της
Παγκόσµιας Ηµέρας Περιβάλλοντος, έγινε
εκδήλωση για το Περιβάλλον στο χώρο του
θερινού σινεµά, που περιελάµβανε οµιλίες
µελών της Τοπικής Επιτροπή Αντιπάρου,
έκθεση trash art : «Κούκλες από Σκουπίδια
των ακτών της Αντιπάρου» της Σούζυ,
παρουσίαση πρωτότυπης κατασκευής για
τη συλλογή των αποτσίγαρων στις παρα-
λίες του νησιού και προβολή βραβευµένου
ντοκιµαντέρ.  
3. Εκστρατεία καθαρισµού του Σιφνέικου
γιαλού και του βραχώδους βορείου τµήµα-
τος ως το κάµπινγκ στις 8 Ιουνίου, όπου
έλαβαν µέρος αρκετοί εθελοντές, µε σηµα-
ντική παρουσία και βοήθεια από τουρίστες
και ξένους επισκέπτες. 
4. Συνάντηση µε την Πρόεδρο της
Κοινότητας κ. Μανέτα, όπου συζητήθηκαν
θέµατα περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος του
νησιού µας, όπως η λειτουργία της χωµατε-
ρής και το απαράδεκτο και εξαιρετικά επι-
κίνδυνο για τη δηµόσια υγεία φαινόµενο
της καύσης των σκουπιδιών από αγνώ-

στους, ο προγραµµατισµός για τη διαδικα-
σία ανακύκλωσης στο νησί, ο καθαρισµός
παραλιών, η αυθαίρετη τοποθέτηση πινακί-
δων σε όλο το νησί, οι συνέπειες από την
ενδεχόµενη ένταξη της Αντιπάρου στο σχέ-
διο νόµου «Καποδίστριας 2», που προβλέ-
πει τη συνένωση δήµων και κοινοτήτων,
καθώς και τα ακανθώδη ζητήµατα ποικίλων
πολεοδοµικών αυθαιρεσιών και κλεισίµατος
παραλιών από ιδιώτες.
5. Κατά την επίσκεψη του Υφυπουργού
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ.
Καµένου µέλη της Τοπικής Επιτροπή
Αντιπάρου συζήτησαν µαζί του όλα τα
παραπάνω ζητήµατα, µε ιδιαίτερη έµφαση
στα έργα του βιολογικού καθαρισµού και
της αποχέτευσης, της παράνοµης αλιείας,
των πολεοδοµικών παρεµβάσεων και της
φύλαξης-προστασίας του αρχαιολογικού
χώρου του ∆εσποτικού.
Η Τοπική Επιτροπή Αντιπάρου έχει προ-
γραµµατίσει για το προσεχές χρονικό διά-
στηµα δραστηριότητες όπως καθαρισµό
αποµακρυσµένων παραλιών, χάραξη περι-
πατητικών διαδροµών και ανάδειξη µονοπα-
τιών, καµπάνια για εξοικονόµηση νερού και
διάφορες αισθητικές παρεµβάσεις.

Αντίπαρος: Προστατεύουν
το περιβάλλον µε έργα

Με στόχο την ευαισθητοποίηση των
µαθητών και την καλλιέργεια της
περιβαλλοντικής συνείδησης, το
∆ηµοτικό Σχολείο Αντιπάρου διορ-
γάνωσε την Τετάρτη 28 Μαΐου εξόρ-
µηση καθαρισµού ακτών. Οι µαθη-
τές των Α΄, Β΄, Γ΄ και ∆΄ τάξεων
ανέλαβαν την περιοχή του Αη-
Γιώργη στην Αντίπαρο, ενώ οι
µαθητές της Ε΄ και της ΣΤ΄ τάξης
µεταφέρθηκαν µε καραβάκι στο
κοντινό νησάκι του ∆εσποτικού,
νοτιοανατολικά της Αντιπάρου, που
αποτελεί κάθε καλοκαίρι πόλο
έλξης για δεκάδες επισκέπτες.
Όπως διαπιστώθηκε, η αδιαφορία
και η έλλειψη παιδείας πάνω σε
περιβαλλοντικά θέµατα οδηγούν
πολλούς ασυνείδητους στο να διο-
γκώνουν τα προβλήµατα της
ρύπανσης των ακτών, που όχι µόνο
αλλοιώνουν την αισθητική του τοπί-
ου των όµορφων νησιών, αλλά και
επιβαρύνουν το θαλάσσιο και
παράκτιο οικοσύστηµα, συµβάλλο-
ντας στην «περιβαλλοντική κρίση»
για την οποία τόσα πολλά ακούγο-
νται τον τελευταίο καιρό.
Εφοδιασµένοι µε ειδικά γάντια και
µεγάλες σακούλες απορριµµάτων,
οι µαθητές σκορπίστηκαν στις
παραλίες και συνέλεξαν µία εντυ-
πωσιακή, αλλά και αποθαρρυντική
ποσότητα σκουπιδιών. Ωστόσο, την
ενθάρρυνση, τη χαρά και την ικα-
νοποίηση τούς έδωσε η προσφορά
τους στην επίλυση των περιβαλλο-
ντικών προβληµάτων του νησιού
και το γεγονός ότι χάρη σε αυτούς
οµόρφυνε αισθητά ένα τοπίο αδι-
καιολόγητα µολυσµένο από τον ίδιο
τον άνθρωπο.
Αποτέλεσµα της προσπάθειάς των
δασκάλων του ∆ηµοτικού Σχολείου
Αντιπάρου ήταν να προβληµατι-
στούν τα παιδιά και να κατανοή-
σουν πόσο απλό είναι για τον καθέ-
να, αν έχει τη θέληση και αν νοιά-

ζεται για το περιβάλλον, να βοηθή-
σει µε τον τρόπο του να γίνει ο
κόσµος µας πιο όµορφος και καλύ-
τερος για όλους. «Ας απαλλαγούµε
λοιπόν από τον εφησυχασµό και
την απαισιόδοξη αντίληψη ότι
«κανείς δε µπορεί να αλλάξει τον
κόσµο», ας παραδειγµατιστούµε
από τα παιδιά και ας µην ξεχνάµε
ότι το µέλλον αυτού του πλανήτη
τους ανήκει», τονίζουν οι δάσκαλοι
που ευχαριστούν την Κοινότητα
Αντιπάρου για τη µεταφορά στον Αη
Γιώργη και τον κ. Μαριάνο Γιώργο
(Σαργός )για την πολύτιµη συνει-
σφορά του σ’ όλη την προσπάθεια
αλλά και τη βόλτα προς τις σπηλιές
του Αη Γιώργη.

Οι  μαθητές  του  ∆ημοτικού  Σχολείίου  Αντιπάρου
καθάρισαν  τις  παραλίίες  Αη  Γιώργγη  και  ∆εσποτικού

¼ôáí Ý÷åéò
ðåñéâáëëïíôéêÞ
óõíåßäçóç…
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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

4400  υυψψηηλλόόββααθθμμαα  σσττεελλέέχχηη
ττηηςς  ππααγγκκόόσσμμιιααςς  κκρροουυααζζιιέέρρααςς
σσττηηνν  ΠΠάάρροο

ÈåôéêÝò
ïé åíôõðþóåéò
Την Πάρο επισκέφθηκαν την Τετάρτη 25 Ιουνίου
40 υψηλόβαθµα στελέχη των διεθνών εταιρειών
κρουαζιέρας, υπευθύνων στον σχηµατισµό προ-
γραµµάτων κρουαζιέρας στην Ευρώπη και άλλοι
ξένοι ειδικοί στη διεθνή κρουαζιέρα.
Στα στελέχη, που ήρθαν µε το πλοίο “Αλεξάντερ”
από τη Σύρο, παρατέθηκε γεύµα στη Νάουσα.
Ο ∆ήµαρχος Πάρου Χρήστος Βλαχογιάννης, η
Αντιδήµαρχος Άννα Κάγκανη, η πρόεδρος του
Τοπικού Συµβουλίου Νάουσας Μαρία Τριπολιτσιώτη
υποδέχθηκαν µε τον καλύτερο τρόπο τα στελέχη
που επισκέφθηκαν το νησί µας.
Στη συνέχεια έγινε στα στελέχη οδικώς µια µίνι
περιήγηση του νησιού. Πέρασαν από τις Λεύκες, τα
αρχαία λατοµεία στο Μαράθι για να καταλήξουν
στην Παναγία Εκατονταπυλιανή. Από εκεί πέρασαν
στην αγορά της Παροικιάς και στο Κάστρο. Αργά το
απόγευµα αναχώρησαν µε το πλοίο της γραµµής
για τον Πειραιά.
Η επίσκεψη αυτή θα συµβάλλει στην προβολή της
Ελλάδας των Κυκλάδων και της Πάρου στο εξωτερι-
κό ως ανανεωµένος προορισµός κρουαζιέρας. Αυτό
σηµαίνει πως θα είµαστε πλέον σε θέση να αξιοποι-
ήσουµε στο εξωτερικό και άλλα νησιά όπως η
Πάρος.
Η επίσκεψη αυτή στο νησί µας έγινε στα πλαίσια
της διοργάνωσης του SEATRADE HATTA CRUISE
FORUM από 24 έως 28 Ιουνίου 2008 στη Αθήνα
από τον διεθνή Οργανισµό Seatrade και τον
Σύνδεσµο των εν Ελλάδι Τουριστικών και
Ταξιδιωτικών Γραφείων (ΗΑΤΤΑ).
Σκοπός αυτού του Συνεδρίου είναι να αναδείξει αφ’
ενός τους λιγότερο επισκέψιµους και γνωστούς
προορισµούς κρουαζιέρας της Ελλάδας, και αφ’ ετέ-
ρου την χώρα µας γενικότερα ως κόµβο διεθνών
προγραµµάτων κρουαζιέρας. Παράλληλα οι
Κυκλάδες περιλαµβάνουν στο νησιωτικό τους
σύµπλεγµα αρκετούς θαλάσσιους προορισµούς µε
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ο καθένας, οι οποίοι µπο-
ρούν να αναδειχθούν σε προορισµούς κρουαζιέρας.

Παρουσία του βουλευτή
ΠΑ.ΣΟ.Κ. Κυκλάδων
Παναγιώτη Ρήγα και του
Νοµάρχη Κυκλάδων
∆ηµήτρη Μπάϊλα πραγ-
µατοποιήθηκε ο διήµε-
ρος εορτασµός (15 και
16 Ιουνίου) της Αγίας
Τριάδας στις Λεύκες. Στις
εορταστικές εκδηλώσεις
το παρόν έδωσαν ο
∆ήµαρχος Χρήστος
Βλαχογιάννης, η
Έπαρχος Γρηγορία
Πρωτολάτη καθώς και
∆ηµοτικοί και
Νοµαρχιακοί Σύµβουλοι.
Ο Χορευτικός Όµιλος
Νάουσας την Κυριακή 15
Ιουνίου έδωσε χορευτική
παράσταση στα πλαίσια
των εκδηλώσεων που
διοργάνωσαν ο πολιτιστι-
κός σύλλογος ΥΡΙΑ και
το τοπικό δηµοτικό δια-
µέρισµα.
Η οµάδα παραστάσεων
του συλλόγου παρουσία-
σε ένα αφιέρωµα στην
Κρήτη, µε γνωστούς και
λιγότερο γνωστούς
χορούς της, ενώ στο δεύ-
τερο µέρος χορούς της

Πάρου, µε συνοδεία από
τσαµπούνα και τουµπά-
κι. Το κεφάτο πρόγραµ-
µα, σε επιµέλεια των
χοροδιδασκάλων Κώστα
Φλάκα και Παναγιώτη
Σπύρου, απόλαυσε
πολύς κόσµος που είχε
γεµίσει το θεατράκι των
Λευκών. Ανάµεσά τους ο
Νοµάρχης Κυκλάδων
∆ηµήτρης Μπάιλας, ο
∆ήµαρχος Πάρου
Χρήστος Βλαχογιάννης, ο
πρόεδρος του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου Αντώνης
Αρκάς, ο πρόεδρος της
∆ΕΠΑΠ Γιώργος Λουκής,
οι πρόεδροι των
∆ηµοτικών
∆ιαµερισµάτων Λευκών
Μαρία Τριανταφύλλου
Κυδωνιέως, Νάουσας
Μαρία Τριπολιτσιώτου
Τσουνάκη και
Μάρπησσας Αντώνης
Ραγκούσης, η Πρόεδρος
του Συλλόγου Αιµοδοτών
Μαρία Ναυπλιώτου και η
Πρόεδρος του Συλλόγου
Γυναικών Νάουσας
Ελευθερία
Μπαρµπαρίγου. Κατά τη

διάρκεια της παράστασης
ο πρόεδρος του ΧΟΝ
Μιχάλης Θεοδωράκος
παρουσίασε το καλοκαι-
ρινό πρόγραµµα εκδηλώ-
σεων του οµίλου, µε ιδι-
αίτερη αναφορά στην
πανηγυρική εκδήλωση
µε την «Εστουδιαντίνα»
τον ερχόµενο
Σεπτέµβριο, αναφέρθηκε
στο νέο χορευτικό του
συλλόγου ΣΚΟΠΑΣ Ο
ΠΑΡΙΟΣ, που λειτουργεί
µε τη συνεργασία του
ΧΟΝ, και ευχαρίστησε
δηµόσια το Νοµάρχη κ.

Μπάιλα και τη
Νοµαρχιακή
Αυτοδιοίκηση Κυκλάδων
- Επαρχείο Πάρου -
Αντιπάρου για την υπο-
στήριξη, στο παρελθόν,
εκδηλώσεων του συλλό-
γου. Ο ΧΟΝ τέλος ευχα-
ριστεί το ∆ηµοτικό
∆ιαµέρισµα Λευκών, την
Πρόεδρο Τριανταφύλλου
Κυδωνιέως, τον ΥΡΙΑ και
τον πρόεδρο του
∆ηµήτρη Καπούτσο για
την πρόσκληση και τη
διοργάνωση της εκδήλω-
σης.

ÄéÞìåñåò åïñôáóôéêÝò åêäçëþóåéò
ãéá ôçí Áãßá ÔñéÜäá Ëåõêþí

ΠΑΡΟΣ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ τηλ.: 22840 24254, fax: 22840 24977

ΝΑΟΥΣΑ περιφερειακός Νάουσας - Μάρπησσας

τηλ.: 22840 28557, fax: 22840 24977

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ τηλ.: 22840 61196
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Την παραίτησή του από την
Τοπική Οργάνωση του
ΠΑ.ΣΟ.Κ. Πάρου - Αντιπάρου
υπέβαλε ο δικηγόρος κ.
Σπύρος Λάβδας, εκφράζοντας
µε τον τρόπο αυτό τη ριζική
διαφωνία του για την αποπο-
µπή Σηµίτη. Ο κ. Λάβδας στην
επιστολή - παραίτησή του
κατηγορεί τον Γενικό
Γραµµατέα του ΠΑ.ΣΟ.Κ. ότι
µε εγκύκλιό του «χτύπησε σιω-
πητήριο, απαγόρευσε δηλώσεις
και επέβαλε “µούγκα στη
στρούγκα”». Επίσης µιλά για
νεόκοπους αρχηγίσκους του
ΠΑ.ΣΟ.Κ. «που θέλουν να
µεταφέρουν και εκεί γνωστές
µεθόδους που ζήσαµε σε αυτό
τον τόπο».
Αναλυτικά η επιστολή - παραί-
τηση έχει ως εξής:
«Κύριοι,
Ανέµενα µετά τα τελευταία
γεγονότα ,της διαγραφής του
πρώην Πρωθυπουργού
Κων/νου Σηµίτη, ότι θα συνε-
δριάζατε εκτάκτως για να
εκφράσετε τις απόψεις σας,
µπροστά σε αυτό το µεγάλο
πρόβληµα του διχασµού.
Θα δίνατε δηλαδή τις θέσεις
σας για να τις γνωρίζουµε εµείς

και για να στέλνατε µηνύµατα
προς όλους τους άλλους ότι
υπάρχετε, παρεµβαίνετε και
εκφράζετε αυτόνοµες απόψεις
για τα θέµατα που δηµιουρ-
γούνται, όποιες κι αν είναι
αυτές.
Εσείς λοιπόν σιωπήσατε για το
µείζον αυτό ζήτηµα. Έχω επα-
νειληµµένως διακηρύξει ότι τις
θέσεις αυτές τις αναλαµβάνουν
άνθρωποι που δεν είναι υποτα-
κτικοί κανενός και δεν ταυτί-
ζουνε τη συµπεριφορά τους µε
την τεκµαιρόµενη άποψη «των
αφεντικών». Τις αναλαµβάνουν
όσοι µπορούν να «µυρίζονται»
τα γεγονότα, µπορούν να αντι-
παρατίθενται και να κάνουν
αισθητή την ύπαρξη τους. Γιατί
οι οργανώσεις του ΠΑ.ΣΟ.Κ.
δεν κατευθύνονται αλλά κατευ-
θύνουν. Αποτελούν τον παλµό
και την ψυχή του κινήµατος
και εκφράζουν ανιδιοτελώς το
κοινό αίσθηµα.
Θέλω λοιπόν να σας δηλώσω τη
δική µου θέση µαζί µε τη ταυ-
τόχρονη δήλωση µου ότι
παραιτούµαι από µέλος του
ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Αυτό το κάνω γιατί διαφωνώ
ριζικά µε την κυνική απόφαση

της διαγραφής Σηµίτη και για
να µην δώσω τη χαρά της δια-
γραφής µου στον Γεν.
Γραµµατέα του ΠΑ.ΣΟ.Κ. ο
οποίος µε εγκύκλιο του χτύπη-
σε σιωπητήριο, απαγόρευσε
δηλώσεις κι όπως λέει ένας
φίλος «επέβαλε µούγκα στη
στρούγκα».
Όταν λοιπόν έχεις δώσει από
την ψυχή σου και την τσέπη
σου σε ένα κόµµα για να γίνει
κυβέρνηση, για να υλοποιήσει
τα οράµατα σου ,δεν µπορείς
να δεχτείς κρατικοδίαιτους και
κοµµατοδίαιτους να σου απα-

γορεύουν την ελεύθερη έκφρα-
ση των απόψεων σου. Η δια-
γραφή του Πρώην
Πρωθυπουργού Κων/νου
Σηµίτη γιατί εξέφρασε τη δική
του άποψη που ο καθένας
µπορεί να συµφωνεί η να δια-
φωνεί, αποτελεί απρέπεια, ασέ-
βεια στην Ιστορία και δείχνει το
νέο πνεύµα που κυοφορείται
στο «Νέο ΠΑ.ΣΟ.Κ.» που απα-
γορεύει αντίλογο και διαφορε-
τικές θέσεις. Γιατί εν τέλει ο κ.
Σηµίτης έχει την δική του ιστο-
ρία που είναι ταυτόχρονα και
ιστορία του ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Ας αφήσουν λοιπόν τα προσχή-
µατα, περί συνωµοσιών και
άλλων φαντασµάτων, γιατί η
µεθόδευση τους ήταν γνωστή.
Εδώ κι ένα µήνα είχε διαρρεύ-
σει στον Τύπο, ότι όποιος δια-
φωνεί έχοντας άλλες απόψεις
διαγράφεται.
∆εν θα δεχτώ λοιπόν ποτέ ν’
ανήκω µαζί µε τους νεόκοπους
αρχηγίσκους του ΠΑ.ΣΟ.Κ.
που θέλουν να µεταφέρουν κι
εκεί γνωστές µεθόδους που
ζήσαµε όλοι σ’ αυτόν τον τόπο.
Αυτά τα λίγα προς το παρόν κι
αναµένω.

Πάρος, 17-6-2008

Σππύροςς  Λάββδαςς:

«Äéáöùíþ ñéæéêÜ ìå ôçí êõíéêÞ áðüöáóç
ôçò äéáãñáöÞò Óçìßôç êáé ðáñáéôïýìáé»

ΟΟ  ∆∆..  ΞΞάάννθθηηςς
ΕΕππιισσττηημμοοννιικκόόςς
∆∆ιιεευυθθυυννττήήςς
ττοουυ  ΚΚ..  ΥΥγγεείίααςς
Νέος Επιστηµονικός
∆ιευθυντής του Κέντρου
Υγείας, µετά τη λήξη
της θητείας του κ.
Τζανίδη, είναι ο καρδιο-
λόγος κ. ∆ηµήτρης
Ξάνθης. Η θέση προτά-
θηκε αρχικά στον κ.
Σταυρακάκη αλλά δεν
την απεδέχθη. Μια
ακόµη άρνηση αποδο-
χής είχαµε και από τον
κ. Αρκά, λόγω φόρτου
εργασίας. Στη θέση του
αναπληρωτή προέδρου
τοποθετήθηκε ο κ.
Νίκος Αρκουλής.
Πάντως για τον κ.
Ξάνθη, τον νέο
Επιστηµονικό
∆ιευθυντή, τα δεδοµένα
δεν άλλαξαν. Όλα δεί-
χνουν ότι θα παραµείνει
τους καλοκαιρινούς
µήνες και µόλις τελειώ-
σει η καλοκαιρινή σαι-
ζόν θα µας αφήσει για
το Λαϊκό Νοσοκοµείο.

ΣΣύύλλλληηψψηη  δδυυοο
εεππιικκίίννδδυυννωωνν
κκαακκοοπποοιιώώνν
σσττηη  ΜΜύύκκοοννοο
Στις 15 Ιουνίου και ώρα
15:45, σύµφωνα µε το
δελτίο τύπου της
Αστυνοµικής
∆ιεύθυνσης Κυκλάδων,
συνελήφθησαν στην
περιοχή «Φάµπρικα»
Μυκόνου δύο επικίνδυ-
να άτοµα που διώκο-
νταν βάσει Ευρωπαϊκού
εντάλµατος σύλληψης
Κυπριακών διωκτικών
αρχών.
Στην επιχείρηση η
οποία ξεκίνησε στις
02:30 το πρωί και έληξε
µε επιτυχία στις 23:00
το βράδυ συµµετείχαν
15 αστυνοµικοί από το
Α.Τ. Μυκόνου και την
ΟΠΚΕ Κυκλάδων ενώ
την εποπτεία και το
συντονισµό είχε προσω-
πικά ο Αστ. ∆ιευθυντής
Νικόλαος Εταιρίδης.
Οι δυο συλληφθέντες
τον Αύγουστο του 2007
είχαν επιτεθεί και είχαν
τραυµατίσει σοβαρά στη
Λεµεσό της Κύπρου τέσ-
σερις αστυνοµικούς. Οι
συλληφθέντες οδηγήθη-
καν την Τρίτη 17
Ιουνίου στον Εισαγγελέα
Εφετών Αιγαίου κάτω
από απολύτως αυστηρά
µέτρα φρούρησης. Στην
κατοχή των συλληφθέ-
ντων βρέθηκαν διαβατή-
ρια που εκδόθηκαν από
αρχές της Λιθουανίας
και εξετάζεται η γνησιό-
τητά τους. Για τη σύλ-
ληψη των δυο κακοποι-
ών µεγάλο ενδιαφέρον
έδειξαν Κυπριακά ΜΜΕ
διότι θεωρούνταν οι
πλέον σοβαροί διωκόµε-
νοι στη χώρα.

Η ∆ιοικούσα Επιτροπή του Ιερού
Προσκυνήµατος Παναγίας
Εκατονταπυλιανής στην Πάρο πήρε πρω-
τοβουλία για να σώσει το µεγάλο αριθµό
πεύκων του αλσυλλίου που περιβάλει το
ιστορικό µνηµείο.
Η ∆.Ε. του Ιερού Προσκυνήµατος, σύµφω-
να µε δελτίο τύπου που εξέδωσε στις 17
Ιουνίου και υπογράφει ο Αντιπρόεδρός της
Πρώτ. Σπυρίδων Φωκιανός, εκτίµησε την
κρίσιµη κατάσταση που έχουν περιέλθει
τα πεύκα του αλσυλλίου και µπροστά στον
κίνδυνο της ολικής ξήρανσής τους, αποφά-
σισε να αναθέσει στην εταιρεία «BIOTEV»,
την αντιµετώπιση της ασθένειας «βαµβα-
κίαση» που τα έχει προσβάλλει.
Το Ιερό Προσκύνηµα είχε θέσει από το
2004 το θέµα της ασθένειας του αλσυλλί-
ου. Είχε µάλιστα αλληλογραφία µε τις
ανάλογες υπηρεσίες. ∆υστυχώς όµως, οι
περισσότερες επιστολές ουδέποτε απαντή-
θηκαν. Το περασµένο έτος, κατόπιν πολ-
λών πιέσεων των ανθρώπων του Ιερού
Πριοσκυνήµατος, οι αρµόδιες υπηρεσίες
απάντησαν και ενηµέρωσαν ότι για να
καταπολεµηθεί η ασθένεια, θα έπρεπε να
γίνει επέµβαση µε τοξικά φάρµακα. Κάτι
τέτοιο όµως δεν ενδείκνυτο λόγω του ότι το
αλσύλλιο βρίσκεται εντός κατοικηµένης
περιοχής.

Θα σωθούν τα δένδρα
Στις 7 Ιουνίου άνθρωποι του Ιερού
Προσκυνήµατος, είχαν συνάντηση µε τον
κ. Τιµολέωντα Βενετσιάνο, εκπρόσωπο της
εταιρείας «BIOTEV» η οποία έχει αναλάβει
παρόµοιες καταστάσεις σε πολλούς
δήµους του λεκανοπεδίου Αττικής. Ο κ.

Βενετσιάνος διαβεβαίωσε ότι µέσα από τις
καθαρά µη τοξικές επεµβάσεις, θα κατα-
φέρει να σώσει τα δένδρα τα οποία ακόµα
δεν έχουν ξηρανθεί.
Ήδη συνεργείο του δήµου Πάρου έχει
ξεκινήσει και κόβει τα ξηραµµένα πεύκα
και καθαρίζει από τα χόρτα το αλσύλλιο.

Τα τέσσερα στάδια
Η εταιρεία «BIOTEV» µετά την κοπή των
ξηραµµένων πεύκων και τον καθαρισµό
του αλσυλλίου, θα ακολουθήσει τα παρα-
κάτω στάδια:
1ον) Σχολαστικό πλύσιµο µε υδροβολή
υψηλής πιέσεως που θα γίνει από αυτόνο-
µο πιεστικό µηχάνηµα µε διάλυµα προϊό-
ντος STABI FARM.
2ον) Σχολαστικό πλύσιµο µε υδροβολή
χαµηλής πιέσεως µε διάλυµα προϊόντος
STABI FARM µε σκοπό την επούλωση του
φλοιού των δένδρων.

3ον) Συγκέντρωση των αποσπασθέντων
µελιτωµάτων από το έδαφος και καταστρο-
φή τους εκτός του χώρου εργασιών.
4ον) Εκσκαφή και απολύµανση του εδά-
φους σε βάθος 20 εκατοστών τουλάχιστον
γύρω από τον κορµό κάθε προσβεβληµέ-
νου δένδρου.
Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω
εργασιών θα επαναλληφθεί επέµβαση
όπου χρειασθεί για πλήρη απαλλαγή από
την µόλυνση.
Η ∆ιοικούσα Επιτροπή του Ιερού
Προσκυνήµατος της Εκατονταπυλιανής
ευχαριστεί την τεχνική υπηρεσία του
∆ήµου Πάρου που θα συµβάλλει στον
καθαρισµό µε ένα γερανοφόρο όχηµα
και δυο έργάτες, ενώ εκφράζει
την αισιοδοξία ότι τελικά θα αντιµετωπι-
σθεί η ασθένεια από το έντοµο
Marchallina Hellenica, που έχει προσβά-
λει τα πεύκα του αλσυλλίου.

∆ιιοιικούσα  Επιιτροπή  του  Ιερού  Προσκυνήματος  Παναγίας  Εκατονταπυλιιανής
Θα καθαρίσει τα άρρωστα πεύκα
του αλσυλλίου από τη βαµβακίαση
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Ο Πρόεδρος και ο
Γραµµατέας του συλ-
λόγου καφε-εστιατό-
ρων Πάρου Αντώνης
Καραφυλλάκης και
Μένιος Αποστολίδης
καταθέτουν στον «Π.Τ.»
τις απόψεις τους και
τον προβληµατισµό
τους για προβλήµατα
που απασχολούν το
νησί και έχουν σχέση
µε τον κλάδο τους,
προτείνουν λύσεις σε
αρκετά από αυτά και
κάνουν εκτιµήσεις
σχετικά µε το ξεκίνη-
µα της καινούργιας
τουριστικής σαιζόν.
Επίσης καταθέτουν
µέσω της εφηµερίδας
µας πρόταση για την
αναδιαµόρφωση της
παραλιακής της
Παροικιάς. Αναλυτικά
η συνέντευξη µε τον
Πρόεδρο και τον
Γενικό Γραµµατέα του
συλλόγου καφέ-εστια-
τόρων Πάρου έχει ως
εξής:

- Κατ’ αρχήν ποια
είναι η γνώµη σας
για το ξεκίνηµα της
καινούργιας σαιζόν.
Πως προδιαγράφε-
ται;
Αποστολίδης:
Ξεκινήσαµε ζεστά, µε
αυξηµένη προσέλευση
επισκεπτών κατά τη
διάρκεια των
Πασχαλινών διακοπών.
Στη συνέχεια όµως
είχαµε σηµαντική µεί-
ωση σε σχέση µε
πέρυσι. Σύµφωνα µε
τις πληροφορίες µας,
η µείωση των εσόδων έφθασε το 50%
στην πλειοψηφία των συναδέλφων.
Το σηµαντικότερο δε είναι ότι η αγο-
ραστική δύναµη των πελατών έχει
πέσει σηµαντικά. Αυτό το γεγονός
παρατηρείται και στην υπόλοιπη
Ευρώπη και συνεπώς δεν µπορούµε
να εµφανιζόµαστε αισιόδοξοι.
Προβλέπουµε µείωση των ξένων επι-
σκεπτών και συντηρητική κίνηση
ντόπιων επισκεπτών τα
Σαββατοκύριακα µε εξαίρεση -ελπί-
ζουµε- τον Αύγουστο. Ας ελπίσουµε
ότι θα µπορέσουµε να ανταποκρι-
θούµε στις υποχρεώσεις µας.

- Η δυνατότητά σας να ανταπο-
κριθείτε στις υποχρεώσεις σας
και στα σχέδιά σας εξαρτάται
αποκλειστικά από την δυναµικό-
τητα των επιχειρήσεών σας ή
έχουµε και άλλους παράγοντες
που παίζουν ρόλο;
Καραφυλλάκης: Σίγουρα η δυναµι-

κότητα των επιχειρήσεών µας είναι
σε υψηλό επίπεδο όπως έχουµε απο-
δείξει και στο πρόσφατο παρελθόν. Ο
Παριανός επιχειρηµατίας έχει επεν-
δύσει πολλά χρήµατα και συντηρεί
ένα µεγάλο κύκλωµα επαγγελµατιών
που στηρίζονται επάνω του. Από τους
ιδιοκτήτες των ακινήτων που
εισπράττουν τα παχυλά τους ενοίκια
µέχρι το εργατικό προσωπικό που
απασχολεί και τους φόρους που
πληρώνει. ∆υστυχώς όµως αυτή η
δυναµική του ιδιώτη επιχειρηµατία
δεν αρκεί, δεν φθάνει.
Τα δυο αστικά κέντρα του νησιού, η
Παροικιά και η Νάουσα δέχονται
τροµακτικές πιέσεις που διώχνουν
τον κόσµο και δηµιουργούν προβλή-
µατα.

- Σε ποια προβλήµατα αναφέρε-
στε και τι κάνετε για να τα επι-
λύσετε;
Αποστολίδης: Το σηµαντικότερο

πρόβληµα είναι η πίεση που ασκεί η
οικοδόµηση και οι παρενέργειές της.
Μπορεί σε πρώτη φάση να αφήνει
χρήµα, αλλά αυτά που στο τέλος θα
πάρει από το νησί µας, θα είναι πολ-
λαπλάσια και αναντικατάστατα. Με
τα χρήµατα που αφήνει η οικοδοµή,
ούτε ελεύθερους χώρους µπορούν να
αγοράσουν, γιατί δεν θα υπάρχουν,
ούτε καινούργιες παραλίες µπορούν
να δηµιουργήσουν, εκτός από αυτές
που κλείνουν µε φράχτες για ιδιωτι-
κή χρήση. Αλλά υπάρχουν και άλλα.
Η κατανάλωση και η εξάντληση των
φυσικών πόρων του νησιού. Το πρό-
βληµα της ενέργειας µε τις συνεχείς
διακοπές που µας έχουν ξετινάξει τα
µηχανήµατα που χρησιµοποιούµε.
Το κυκλοφοριακό πρόβληµα. οι
χώροι στάθµευσης. Η ασφάλεια του
οδικού δικτύου που έχει γεµίσει
µπετονιέρες και φορτηγά οικοδοµι-
κών υλικών. Η λύση τέτοιων προβλη-
µάτων δεν εξαρτάται από εµάς. µπο-

ρούµε να βοηθήσουµε
στην επίλυσή τους
αλλά δεν είναι δική
µας υπευθυνότητα.

- Συµµετέχετε όµως
στην Τεχνική
Επιτροπή του ∆ήµου
που ασχολείται µε
τις προσόψεις των
καταστηµάτων σας
και την αναδιαµόρ-
φωση της παραλια-
κής της Παροικιάς.
Πως προχωράτε, τι
νεότερο υπάρχει;
Καραφυλλάκης: Η
τεχνική Επιτροπή έχει
συνέλθει µια φορά.
Συµµετέχουν και οι
Αρχιτέκτονες της
Πάρου. Έγινε ανταλλα-
γή απόψεων και προ-
βληµατισµών. Οι
Αρχιτέκτονες µας έκα-
ναν εκτίµηση του χρο-
νικού διαστήµατος που
θα απαιτήσει ένα
τέτοιο µεγαλεπήβολο
σχέδιο καθώς και τι
µπορεί να γίνει εναλ-
λακτικά. Αυτό δεν
είναι κάτι καινούργιο.
Ο χρόνος πάντα πιέζει.
προτάσεις έτοιµες τον
Οκτώβρη θα υπάρ-
χουν. Πρέπει όµως να
πραγµατοποιηθούν.
Εκεί θα χρειαστούν:
ΧΡΗΜΑ και πολιτικές
αποφάσεις. Υπάρχουν;
θα δείξει.

- Εσείς σαν επαγγελ-
µατίες τι ζητάτε;
Αποστολίδης: Ζητάµε
την αναδιαµόρφωση
της παραλιακής της
Παροικιάς. Να ενοποι-
ηθεί οπτικά όλος ο

οδικός άξονας, να περιοριστεί η
κυκλοφορία των οχηµάτων, να µειω-
θούν οι χώροι στάθµευσης και να
βελτιωθεί το σύστηµα φραγής της
παραλίας γιατί η κατάσταση µε την
αστυνόµευσή της έχει ξεφύγει
τελείως. Αυτά σε πρώτη φάση.
Υπάρχουν και άλλα.
Μπορούµε να κάνουµε πολύ ωραία
πράγµατα. Μια άποψη σας παρου-
σιάζουµε σε επεξεργασία µε ηλεκτρο-
νικό υπολογιστή. Κοιτάξτε τι προτεί-
νουµε και κάντε τη σύγκριση µε τη
σηµερινή εικόνα. Θέλει ο λαός της
Παροικιάς και της Πάρου να µείνει
έτσι ή θέλει να αλλάξει. Αν θέλει να
αλλάξει, ας µας βοηθήσει να το
κάνουµε.
Ας µας στηρίξει και ας πιέσει του
δηµοτικούς άρχοντες να το προχω-
ρήσουν. Είναι στο χέρι µας να την
αλλάξουµε. Αν θέλουµε είµαι σίγου-
ρος ότι µπορούµε.

Ο  Πρόεδρος  καιι  ο  Γραμματέας  του  συλλόγου  καφε-εστιιατόρων
καταθέτουν  την  πρότασή  τους  γιια  την  παραλιιακή  της  Παροιικιιάς

«Ìðïñïýìå íá
ôçí áëëÜîïõìå»

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος της µειοψηφίας του ∆ήµου
Πάρου µε επιστολή του προς τον πρόεδρο του
∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου κ. Αντώνη Αρκά
ζητάει τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέµατα
που έχουν σχέση µε την προστασία του περιβάλλοντος.
Αναλυτικά η επιστολή έχει ως εξής:

ΠΑΡΟΣ 12/06/2008
Προς κ.κ. Αρκά Πρόεδρο ∆ηµ. Συµβουλίου ∆ήµου Πάρου

Αρκετές προσπάθειες έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στην κατεύ-
θυνση της προστασίας του περιβάλλοντος µε θετικά ορισµένες
φορές αποτελέσµατα. Ωστόσο δεν εξέλιπαν καταστάσεις και φαι-
νόµενα που τραυµατίζουν ανεπανόρθωτα το φυσικό µας περιβάλ-
λον θέτοντας σε κίνδυνο -κάποιες φορές άµεσα- την υγεία και την
ζωή των πολιτών. Παραθέτω µερικά εξ αυτών:
1. Υπαίθρια καύση υλικών συσκευασίας οικοδοµικών υλικών

(ασβέστη, τσιµέντου κ.λπ.).
2. χρήση χηµικών φυτοπροστασίας και καταπολέµησης πολλές
φορές και εντός οικισµών (π.χ. σε κήπους και περιβόλια).
3. Απόρριψη ισχυρών τοξικών υλικών τόσο στο θαλάσσιο όσο και
στο παραθαλάσσιο περιβάλλον, εξαιτίας της διαδικασίας «φρεσκα-
ρίσµατος» και «παλαµίσµατος» των σκαφών και διενεργείται όπου
ο καθένας κρίνει ότι τον εξυπηρετεί και τον βολεύει εκτός φυσικά
των καρνάγιων ή τέλος πάντων οργανωµένων κατάλληλα χώρων.
4. Εγκατάλειψη παλαιών οχηµάτων σε διάφορα σηµεία εντός ή
εκτός οικισµών.
5. Εργασίες ελαιοχρωµατισµών µε χρήση αεριοπροωθητικών
µέσων (κοµπρεσέρ) σε ανοικτούς χώρους εντός οικισµών, από

ασυνείδητους επαγγελµατίες.
6. Απόρριψη υγρών υπολειµµάτων (σεντινόνερα) στη
θάλασσα από σκάφη πολλές φορές µέσα σε λιµάνια ή

αλιευτικά καταφύγια του νησιού.
7. Απόρριψη κατά µήκος των δρόµων επικίνδυνων υλικών
(υψηλής περιεκτικότητας σε αµίαντο) από κατεδαφίσεις.
8. Απόρριψη καµένων ορυκτελαίων, ακόµη και µέσα στους δηµο-
τικούς χώρους στάθµευσης κ.α.
Είναι φανερό κ. Πρόεδρε ότι πρέπει να αναλάβουµε πρωτοβουλία
καταρχήν ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών και σε
δεύτερο επίπεδο αυστηρά µέτρα προστασίας του κοινωνικού
συνόλου από επικίνδυνες για την υγιεινή και ασφάλειά του συµπε-
ριφορές. Παρακαλώ όπως τεθεί το θέµα σε συνεδρίαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου για σχετικές αποφάσεις.

Καλακώνας Σπυρίδων ∆ηµ. Σύµβουλος

ΕΕππιισσττοολλήή  ΣΣππύύρροουυ  ΚΚααλλαακκώώνναα  γγιιαα  ττοο  ππεερριιββάάλλλλοονν
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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.

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

Αγγελίες

Πάρος Παροικιά διαµέρισµα 100 τµ πάνω ορόφου µε δυο
υπνοδωµάτια µπάνιο κουζίνα, βεράντες, 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 οικι-
σµού 250 τµ παραδοσιακή οικία 80 τµ µε δυο υπνοδωµά-
τια, µπάνιο, αποθήκη, σκεπαστή 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 - κουζίνα, µεγάλες βεράντες.
Ακόµα 50 τµ διαµέρισµα πλήρως εξοπλισµένο για φιλοξε-
νούµενους, 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 οικοδοµή-
σει ακόµα 150 τµ. Μεσιτικό Λεοντής. Τηλ. 6944-276444.

Πάρος Καλάµι στούντιο 28 τµ νέο, πλήρως εξοπλισµένο,
κουζίνα, µπάνιο, µεγάλες βεράντες, θέα θάλασσα.
Μεσιτικό Λεοντής. Τηλ 6944-276444.

Πάρος Άσπρο Χωριό διαµέρισµα δυάρι, υπνοδωµάτιο κου-
ζίνα, 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 θαυµάσια θέα. Μεσιτικό Λεοντής.
Τηλ. 6944-276444.

Πάρος Πούντα οικόπεδο 550 τµ εντός οικισµού έτοιµο να
οικοδοµήσει, πολύ κοντά στη θάλασσα 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 αγροτεµάχιο
20.000 τµ, επίπεδο µε θαυµάσια θέα και Παροικιά και
Νάουσα, οικοδοµήσιµο και µε δρόµο. Μεσιτικό Λεοντής
τηλ. 6944-276444.

www.skopasvillage.gr
ΠΑΡΟΣ ΑΓ.ΑΡΣΕΝΙΟΣ παραδοσιακες λιθόκτιστες κατοικιες ,
εκπληκτικη θεα  λιµανι, αντιπαρο, ηλιοβασιλεµα, δεντροφυτε-
µενος κήπος 1000τ.µ.. πετρινοι νεροχυτες BBQ, ξυλοφουρνος,
τζάκι, κεντρικη θερµανση, 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. ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΗ ΑΥΛΗ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕ-
ΡΙΑΚΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΠΛΗΣΙΟΝ ∆ΕΗ-ΕΦΟΡΙΑΣ 35-45 Τ.Μ. ΤΗΛ.
6877335656.

Σε ώριµη ηλικία, αλλά
διατηρώντας πάντα ένα
νεανικό πνεύµα, στην
ανθρώπινη επικοινωνία,
στην όψη, στο συλλογι-
σµό, στο λεπτό χιούµορ,
στη χαρακτηριστική απί-
θανα χαριτωµένη φωνή της,
έκλεισε για πάντα τα γαλήνια
µάτια της, µια αρχοντοπούλα της
χθεσινής κοινωνίας της Πάρου η
Καίτη Ολυµπίου Ανδρονίκου, στο
Καλαµάκι που ζούσε τις τελευ-
ταίες δεκαετίες µε τη θαλπωρή
και την αγάπη των αφοσιωµένων
παιδιών της, του ∆ηµήτρη και της
Γυναίκας του Αντριάννας.
Υψηλή, εντυπωσιακή για την αρι-
στοκρατικότητά της, υπεράγαν
ευγενής, κοσµηµένη µε στοιχεία
και αρετές που έχουν µόνο τα
χαρισµατικά άτοµα, καλλιεργηµέ-
νη και πολιτισµένη, κοσµούσε την
Κοινωνία των Ανθρώπων.
Φιλική προς όλους και κυρίως
στους πιο απλούς και αδικηµέ-
νους της ζωής, που τους έδειχνε
µία τρυφερότητα που επήγαζε από
µια ψυχή µιας σπάνιας και απέ-
ραντης καλωσύνης!
Οι συνηθισµένες εκφράσεις του
λεξιλογίου της, «Χρυσέ µου»
«χρυσή µου» «Χρυσό µου» δεν ήταν
απλώς φιλόφρονα κοσµητικά επί-
θετα, αλλά πραγµατικά ρινίσµατα
µιας Ουµανιστικής αγάπης, που
εύκολα δεν συναντά κανείς.
Ήταν δευτερότοκη κόρη του ευπα-
τρίδη Κωστή Θεµιστ. Ολυµπίου και
της Αθηναίας Αρχόντισσας, της
“Οσίας” Πιπίτσας Παναδρικοπού-
λου, αδελφή της Ερίτιµης Κυρίας
της Παροικίας, Μαίρης Μιχ.
Κρίσπη.
Μεγάλωσε στην Αγγλόφωνη
Βοµβάη – τα αγγλικά ήταν η
κύρια γλώσσα της – στην οποία ο
Πατέρας της, ήταν ∆ιευθυντής στα
Καταστήµατα του Ράλλη.
Ο Κωστής Ολύµπιος, απόφοιτος
«του Πανεπιστηµίου της εγγύς
Ιωνίας» της περίφηµης στην ανα-
τολική λεκάνη του Αιγαίου,
Ευαγγελικής Σχολής της Σµύρνης,
γυιός του σοφού Καθηγητή
Θεµιστοκλή Νικ. Ολυµπίου – που
εδίδασκε στη Σχολή Ελληνικά,
Λατινικά και Γαλλικά –
∆ισέγγονος του ήρωα της
Επαναστάσεως του ’21 στη Μονή
του Σέκου, Γιωργάκη Ολύµπιου
και απόγονος εκ πλαγίου απ’τη
Μητέρα του, των ηρωϊκών
Ναυµάχων Βώκων του ’21, είναι
εκείνος, που έστειλε χρήµατα απ’
τις Αγγλοκρατούµενες Ινδίες στις
αρχές του περασµένου αιώνα για
την κατασκευή των δύο δίδυµων
µαρµάρινων Κωδωνοστασίων στην
παλιά Εκατονταπυλιανή, όπως
έδειχνε και εντοιχισµένη πλάκα.

Φιλόπατρις και φιλογενής ο
Κωστής Ολύµπιος, όταν η
Ελληνική πατρίδα βρισκόταν σε
εµπόλεµη κατάσταση, άφηνε τη
θέση του, έπαιρνε την Οικογένειά
του, υπακούοντας σε µία φωνή
υψηλού καθήκοντος και των
D.N.A. του επέστρεφε στην
Ελλάδα, για να της προσφέρει τη
βοήθειά του.
Κι’η υπερήφανη λεβεντιά του,
ήταν ζωγραφισµένη, για όσους τον
γνώρισαν, στην όψη και στο
παρουσιαστικό του.
Οι παλαιότεροι Παριανοί έλεγαν
για το Πατέρα του: «Ο
Θεµιστοκλής Ν. Ολύµπιος, ο
Γιάννης Ν. Καµπάνης και ο
Μιχελάκης Κ. Κρίσπης, στους
καθηµερινούς εκτός πόλεως περι-
πάτους των, τη µία µέρα µιλούσαν
Αρχαία Ελληνικά, τη δεύτερη
Λατινικά, την τρίτη Γαλλικά, την
επόµενη Αγγλικά και την µεθεπό-
µενη Γερµανικά». Ήσαν κι οι τρεις
Γλωσσολόγοι.
Κι οι Παριανοί των αρχών του
20ού αιώνα, τους αποκαλούσαν
«Οι τρεις σοφοί της Πάρου!».*
Αυτή την πνευµατική υποδοµή
είχε την τύχη να διαθέτη η αεί-
µνηστη Καίτη Ολυµπίου!
Ποιος δεν χτύπησε παρακλητικά
στην ανελέητη κατοχική πείνα, τη
δευτερεύουσα είσοδο του αρχοντι-
κού του Κωστή Ολυµπίου, και δεν
βγήκε η Καίτη µε µειδίαµα και
καλωσύνη: «Περίµενε χρυσέ µου –
ή χρυσή µου, - µη φύγεις. Κάτι θα
βρεθεί και θα σου φέρω!»
Τι ανθρώπινη µεγαλωσύνη! Εποχή
που οι ψυχές είχαν σκληρυνθεί, οι
πόρτες από επιτακτικό αίσθηµα
αυτοσυντηρήσεως δεν άνοιγαν
εύκολα και οι άνθρωποι κυκλοφο-
ρούσαν στην πόλη µε διογκωµένα
απ’ το πρήξιµο πόδια και βλέµµα
ενεό!
Κι η οικογένεια, εκτός από το
περιβόλι µε τον Πύργο στο
Καλάµι, δεν είχε σιτοπαραγωγικά
κτήµατα. Και το ζητούµενο ήταν –
ω ζωή, ω Κόσµε – µια µικρή φέτα
ψωµί!
Η παρουσία σου Καίτη Ολυµπίου
στη ζωή, προσέδωσε ποιότητα και
στα άτοµα και στην Κοινωνία.
Ξέροντας ορθοφωνία, όταν ο
Μακαρίτης Μιχαλάκης
Πρωτόδικος πριν από το τέλος της
Κατοχής, ωργάνωσε για τη λει-
τουργία στην «Εκατονταπυλιανή,
στα κατηχούµενα δεξιά και πάνω
απ’το Ιερό Βήµα, Χορωδία, που

αποτελούσαν ο Τώνης
∆ηµητρακόπουλος, ο
Nίκος Κρητικός, ο
Γιάγκος Γράβαρης,  ο
Κωστάκης Σφήκας, ο
Γιώργος Θεοχαρίδης και
ο Γιώργος Αργουζής

ήταν και η Καίτη Ολυµπίου.
Με τη γυναικεία λεπτή φωνή της,
αποτελούσε “την παπαρούνα στο
πράσινο λιβάδι του Μonet”.
Κι η Χορωδία, “χάρµα ακούειν”,
µουσικός λιβανωτός Ύµνος στον
Θεό, µετέτρεπε τη µεγαλοπρεπή
εσωτερική ατµόσφαιρα της
Εκατονταπυλιανής, σ’ένα χώρο,
υψηλής, ανώτερης θρησκευτικής
τέρψεως.
Οι παλαιότεροι ακόµη την θυµό-
µαστε!
Παντρεύτηκε τον εξαίρετο και
αλησµόνητο Νάσο Ανδρόνικο, µε
ανεπτυγµένη και πολιτισµένη προ-
σωπικότητα, Αο Μηχανικό του
Εµπορικού Ναυτικού, από παρα-
δοσιακή Πειραϊκή Οικογένεια, µε
τον οποίον έζησε µια ευτυχισµένη
ζωή, σαράντα πέντε ετών.
Καίτη Ολυµπίου, ήσουν ένας επί-
γειος Άγγελος!
Στον Αχέροντα δεν θα χρειαστεί
να κρατάς οβολό, γιατί ο λεµβού-
χος γοητευµένος απ’το παρουσια-
στικό σου, πλάσµα ενός ιδανικού
κόσµου, θα σε περάσει στην αντι-
πέραν όχθη που βγάζει στη
Χριστιανική Εδέµ, χωρίς αντιµί-
σθιο.
Ο γράφων, µε ευγνωµοσύνη ανα-
φέρει, ότι τη γνώση της Αγγλικής
γλώσσας, την οφείλει κατ’αρχήν
στο θείο της αείµνηστο Ανδρέα
Ολύµπιο, απόφοιτο της
Ευαγγελικής Σχολής και µετά και
κυρίως, εντελώς αφιλοκερδώς
επίσης, στην Καίτη Ολυµπίου.
Σε µια µετακατοχική Πάρο, που
δεν υπήρχαν Ινστιτούτα για να
µάθει ένας που ήθελε µια ξένη
γλώσσα.
Το πνευµατικό αυτό εφόδιο εστή-
ριξε και εξυπηρέτησε τον γράφο-
ντα σ’όλη του τη ζωή!
«∆ώη Σοι Κύριος κατά την καρδίαν
Σου» αγαπηµένη σ’Όλους, εκλεκτή
Καίτη Ολυµπίου, Ελληνιστική
Κόρη της Πάρου!

Σ. ∆ελ. Ν. 

p.S. Ο Γιάννης Νικ. Καµπάνης
ήταν συνώνυµος Εγγονός του
Γιάννη Νικ. Καµπάνη που είναι
ενταφιασµένος µε τη Γυναίκα του
Γρανέττα στο προαύλιο της
Εκατονταπυλιανής.
Ο Μιχελάκης Κ. Κρίσπης, ήταν
επίσης συνώνυµος εγγονός του
Μιχαήλ Ιω. Κρίσπη (Σιορ Μιχέλη)
που επίσης είναι ενταφιασµένος
στο προαύλιο της
Εκατονταπυλιανής.

Η Καίτη Ολυµπίου
δεν ζει πια!

Ευχαριστήριο
Η οικογένεια Μάρκου Καπαρού εκφράζει τις θερµές
ευχαριστίες της προς όλους, όσους τους συµπαραστά-
θηκαν και συµµετείχαν στη δύσκολη στιγµή της ζωής
τους, για τον πρόωρο χαµό του αγαπηµένου της παιδι-
ού και αδελφού Θοδωρή, που έφυγε από κοντά τους
στις 22 Μαΐου 2008.                      Η οικογένειά του
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Απεβίωσε η Παντελία Χριστοφόρου
Απεβίωσε στα Μάρµαρα στις 2 Ιουνίου και σε ηλικία 86 ετών η Παντελία Ρούσσου -
Χριστοφόρου σύζυγος του ∆οµένεγου και µητέρα πέντε παιδιών (τριών αγοριών και δυο
κοριτσιών). Ευγενική, ήρεµη, αξιοπρεπής, εξαιρετική µητέρα και σύζυγος λύπησε πολύ
µε την αναχώρησή της φίλους και συγγενείς.
O σύζυγος και τα παιδιά της ευχαριστούν όλο τον κόσµο που συµµετείχε στον αποχαιρε-

τισµό του µακρινού της ταξιδιού.
Ας είναι αιωνία η µνήµη της…

Ο σύζυγος: ∆οµένεγος
Τα παιδιά: Στρατής, Γιώργος, Νίκος, Μαρουλία και Αικατερίνη

∆ωρεά στο
Γηροκοµείο από το
σύλλογο Παρίων
Ο σύλλογος Παρίων -
Αντιπαρίων η «Εκατονταπυλιανή»
στη µνήµη του Μακαριστού
Μητροπολίτη Αµβροσίου Β’
έκανε δωρεά στο Γηροκοµείο
Πάρου το ποσό των 300 ευρώ.

Ένας χαιρετισµός, µια απορία και µια απάντηση συν-
θέτουν το παζλ της αλληλογραφίας που αντάλλαξαν ο
βουλευτής Κυκλάδων του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Παναγιώτης Ρήγας
µε την Έπαρχο Πάρου - Αντιπάρου Γρηγορία
Πρωτολάτη.
Αφορµή η ηµερίδα «Παριανός αµπελώνας, µια πρό-
κληση» και ο χαιρετισµός του βουλευτή που στάλθηκε
στο Επαρχείο αλλά ποτέ δεν διαβάστηκε από το προε-
δρείο της ηµερίδας.
Ο «Παριανός Τύπος» δηµοσιεύει σήµερα το χαιρετι-
σµό του βουλευτή προς την ηµερίδα, την απορία του
και την απάντηση της Επάρχου.

Ο χαιρετισµός
του Παναγιώτη Ρήγα

Αθήνα 12-06-2008
Αγαπητοί φίλοι,
Ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας και λυπάµαι που
προγραµµατισµένη συµµετοχή µου σε εκδηλώσεις που
πραγµατοποιούνται στη Σύρο µου στερούν τη δυνατό-
τητα να βρεθώ κοντά σας.
Θεωρώ ως ιδιαίτερα σηµαντική την ηµερίδα που διορ-
γανώνετε µε θέµα
« ΠΑΡΙΑΝΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ, µια πρόκληση » και
πιστεύω ότι η ουσιαστική και επιτυχής απάντηση σε
αυτή την πρόκληση θα δοθεί από όλους εκείνους που
ευαισθητοποιούνται -στο επίπεδο της Πάρου- µε το
θέµα της διάσωσης, διατήρησης και αναβάθµισης του
Παριανού αµπελώνα.
Η χρονική στιγµή που πραγµατοποιείται η ηµερίδα
είναι κρίσιµη για το µέλλον του αµπελοοινικού τοµέα
αφού από 1ης Αυγούστου θα αρχίσει να εφαρµόζεται
η νέα Κοινή Οργάνωση Αγοράς Οίνου 
Η Ελλάδα είναι υποχρεωµένη µέχρι τέλους Ιουνίου
2008 να υποβάλλει προγραµµατισµό πενταετίας µέσω
του προγράµµατος στήριξης (Εθνικός Φάκελος ) που
θα περιλαµβάνει συγκεκριµένα µέτρα στήριξης για τον
αµπελοοινικό τοµέα.
Εποµένως αποµένει ελάχιστος χρόνος ώστε να προτα-
θούν -αν δεν έχει γίνει ήδη- και να συµπεριληφθούν
στον Εθνικό Φάκελο που θα προτείνει η Ελλάδα για τη
νέα ΚΟΑ ειδικά µέτρα στήριξης του Παριανού αµπελώ-
να.
Θεωρώ ότι είστε οι πλέον κατάλληλοι για να διατυπώ-
σετε συγκεκριµένες προτάσεις, συµβατές µε τις ιδιαι-
τερότητες που παρουσιάζει ο Παριανός αµπελώνας και
οι οποίες θα πρέπει να υιοθετηθούν από τον αρµόδιο
υπουργό και να συµπεριληφθούν στον Εθνικό Φάκελο.
Είµαι στη διάθεσή σας για να προωθήσω κάθε απόφα-
σή σας και να ενισχύσω µε την παρέµβασή µου κάθε
διεκδίκηση που έχει σαν στόχο τη διάσωση του
Παριανού αµπελώνα.
Καλή επιτυχία στην ηµερίδα σας.

Φιλικά,
ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ-ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Η απορία του βουλευτή
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα 18-06-2008
Επειδή κατά την πρόσφατη επίσκεψή µου στην Πάρο
έγινα αποδέκτης κριτικής για δήθεν αδιαφορία που
επέδειξα σε σχέση µε την Ηµερίδα που οργανώθηκε
στο νησί µε θέµα τα προβλήµατα και τις προοπτικές
του Παριανού Αµπελώνα, επιθυµώ να διευκρινίσω τα
ακόλουθα.
Ως γνωστό, την ηµερίδα για τον Παριανό Αµπελώνα
που πραγµατοποιήθηκε, συνδιοργάνωσαν το Επαρχείο
Πάρου, ο ∆ήµος Πάρου, η Ένωση Αγροτικών

Συνεταιρισµών Πάρου και άλλοι φορείς.
Η πρόσκληση να συµµετέχω στην συγκεκριµένη εκδή-
λωση έφθασε µε fax στο γραφείο µου από το
Επαρχείο της Πάρου την Πέµπτη 13 Ιουνίου. 
Επειδή ήδη είχα προγραµµατίσει να βρίσκοµαι στην
Σύρο και αδυνατούσα να διαφοροποιήσω το πρόγραµ-
µά µου, απέστειλα στο Επαρχείο της Πάρου χαιρετι-
σµό, διατυπώνοντας µε αναλυτικό τρόπο τις προτά-
σεις µου για ενέργειες που έπρεπε να γίνουν άµεσα,
προκειµένου να υποστηριχθεί η υπόθεση του
Παριανού Αµπελώνα.
Άλλωστε, πρόσφατα είχα ασχοληθεί µε το θέµα, κατα-
θέτοντας σχετική Ερώτηση στην Βουλή, προς τον
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για τον
Σαντορινιό Αµπελώνα, που αντιµετωπίζει παρόµοιας
φύσεως προβλήµατα µε αυτά της Πάρου.
Συνεργάτης του γραφείου µου, που έστειλε µε fax το
κείµενο του χαιρετισµού µου, συνεννοήθηκε µε
συγκεκριµένη υπάλληλο του Επαρχείου, έτσι ώστε ο
χαιρετισµός να δοθεί στην κυρία Έπαρχο και να ανα-
γνωσθεί από το Προεδρείο κατά την έναρξη της
Ηµερίδας.
Το έγγραφο πράγµατι εδόθη στην κυρία Έπαρχο,
όπως άλλωστε και η ίδια η υπάλληλος πιστοποίησε σε
τηλεφωνική επικοινωνία, αλλά ουδέποτε έφθασε στο
Προεδρείο και εποµένως δεν αναγνώσθηκε.
∆εν γνωρίζω τον λόγο της παράλειψης εκ µέρους της
κυρίας Έπαρχου να παραδώσει την επιστολή µου στο
Προεδρείο της Ηµερίδας, η συγκεκριµένη όµως παρά-
λειψη δηµιούργησε δικαιολογηµένα την εσφαλµένη
εντύπωση ότι αδιαφόρησα τόσο για την Ηµερίδα, όσο
και για το πρόβληµα αυτό καθ’ αυτό του Παριανού
Αµπελώνα.
Βεβαίως, το κείµενο του χαιρετισµού µου στο οποίο
διατύπωνα τις απόψεις µου, το έστειλα την ίδια ηµέρα
στον Έντυπο Τύπο της Πάρου και έτσι αποδεικνύεται
ότι και ενδιαφέρον επιδεικνύω και άποψη έχω για το
θέµα της διάσωσης και της αναβάθµισης του
Παριανού Αµπελώνα.
Περιµένοντας µια πειστική απάντηση από την κυρία

Έπαρχο για την «εξαφάνιση» της επιστολής µου,
σπεύδω να επισηµάνω ότι η παρούσα χρονική στιγµή
είναι ιδιαίτερα κρίσιµη για το µέλλον του Παριανού
Αµπελώνα.Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης οφείλει
να υιοθετήσει και να προτείνει στις αρµόδιες
Ευρωπαϊκές Αρχές εκείνα τα ειδικά µέτρα, που θα
ευνοήσουν την ανάδειξη, την διάσωση και την εξα-
σφάλιση της βιωσιµότητας του Κυκλαδικού -εποµένως
και του Παριανού- Αµπελώνα.
Σε ότι µε αφορά, θα παρακολουθώ τις εξελίξεις, στη-
ρίζοντας µε τρόπο ουσιαστικό και υπεύθυνο τον
αγώνα των αγροτών στις Κυκλάδες, θα δίνω την
καθηµερινή µάχη µου για έναν ανταγωνιστικό και βιώ-
σιµο Πρωτογενή Τοµέα, που θα βασίζεται στην ποιό-
τητα των προϊόντων του και θα λειτουργεί συµπληρω-
µατικά προς τον Τουρισµό.

ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Βουλευτής Κυκλάδων – ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Και η απάντηση
της Επάρχου

Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κυκλάδων
Επαρχείο Πάρου

∆ελτίο Τύπου
Θέµα: ∆ιευκρινίσεις

Πάρος 18-06-08
Ανακοινώνεται προς κάθε ενδιαφερόµενο, ότι το
Επαρχείο Πάρου ήταν ένας από τους συνδιοργανωτές
της εκδήλωσης µε θέµα «τα προβλήµατα και οι προο-
πτικές του Παριανού Αµπελώνα» που έλαβε χώρα στις
14 Ιουνίου 2008 στην Πάρο.
Οι άλλοι ως γνωστό φορείς που συµµετείχαν ήταν:
α) ∆ήµος Πάρου, β) Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισµών
Πάρου, γ) Οινοποιείο ΜΩΡΑΪΤΗ, δ) Lefkes Village.
Ως εκ τούτου το Επαρχείο δεν είχε αποκλειστικά την
ευθύνη για τα διαδικαστικά του συνεδρίου.

Η Έπαρχος
Γρηγορία Πρωτολάτη

Ï ÷áéñåôéóìüò ôïõ âïõëåõôÞ Ðáíáãéþôç ÑÞãá, ç áðïñßá
ôïõ ãéá ôçí «åîáöÜíéóÞ» ôïõ êáé ç áðÜíôçóç ôçò ÅðÜñ÷ïõ

ΤΤοο  κκοολλύύμμππιι
εείίννααιι  ηη
κκααλλύύττεερρηη
άάσσκκηησσηη
Και φέτος ειδικευµένοι
προπονητές του Ν.Ο.Π.
θα κάνουν µαθήµατα
εκµάθησης κολύµβησης
σε παιδιά ηλικίας από 4
ετών και άνω.
Παράλληλα θα λειτουρ-
γήσουν τµήµατα εκµάθη-
σης, προαγωνιστικού  και
αγωνιστικού επιπέδου
κολύµβησης για όλες τις
ηλικίες. 
Ο Ναυτικός Όµιλος
Πάρου σας ανακοινώνει
ότι από 1η Ιουνίου 2008
άρχισαν οι εγγραφές για
τα θερινά τµήµατα
κολύµβησης.
Πληροφορίες στη γραµ-
µατεία του οµίλου από
τις 10:00 - 14:00.

ΞΞεεκκιιννάάννεε
τταα  θθεερριιννάά
ττμμήήμμαατταα
ιισσττιιοοππλλοοϊϊααςς
Τµήµα παιδιών ηλικίας
5-6 ετών
Τµήµα παιδιών ηλικίας
7-9 ετών
Τµήµα παιδιών ηλικίας
10-14 ετών
Τµήµα παιδιών ηλικίας
14-18 ετών
Τµήµα ενηλίκων
Έναρξη εγγραφών από 1η
Ιουνίου 2008 στη γραµ-
µατεία του οµίλου και
στο τηλ.: 2284021800.
Για να γίνει η θάλασσα
φίλος!

ΟΟ  ΝΝ..ΟΟ..  ΠΠάάρροουυ
εευυχχααρριισσττεείί  ττηηνν
BBlluuee  SSttaarr  FFeerrrriieess
∆ηµόσιο ευχαριστήριο
απηύθυνε ο Ναυτικός
Όµιλος Πάρου προς την
εταιρεία Blue Star
Ferries. «Κύριοι,
Εκ µέρους του ∆.Σ. του
Ναυτικού Οµίλου Πάρου,
θέλουµε να σας ευχαρι-
στήσουµε για την προ-
σφορά σας προς το σωµα-
τείο µας, που στην ουσία
είναι µια προσφορά προς
όλους τους κατοίκους της
Πάρου. Ακόµη αναγνωρί-
ζοντας την κοινωνική διά-
σταση του θέµατος, σας
συγχαίρουµε για την
απόφασή σας να µην
αυξήσετε τις τιµές των
εισιτηρίων σας. Είµαστε
σίγουροι ότι όλοι οι
Παριανοί αλλά και οι
άλλοι νησιώτες θα εκτι-
µήσουν την κίνηση σας
αυτή καθώς και την συνέ-
πεια σας».

«Παριανός Αµπελώνας… µια πρόκληση»
«Παριανός Αµπελώνας… µια πρόκληση», ήταν το θέµα της διηµερίδας που διοργάνωσε ο
∆ήµος, το Επαρχείο, η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών και το Lefkes Village.
Η διηµερίδα ξεκίνησε το Σάββατο το µεσηµέρι 14 Ιουνίου από την Ένωση Αγροτικών
Συνεταιρισµών Πάρου όπου έγινε κατ΄ αρχήν µια παρουσίαση των προϊόντων και
λειτουργίας του τυροκοµείου, και στη συνέχεια παρουσίαση του Παριανού αµπελώνα και το
πρόγραµµα µέσα από το οποίο γίνεται προσπάθεια για να διασωθούν οι ποικιλίες όπως η
Μαντηλαριά, η Μονεµβασιά, το Ασύρτικο…
Την ίδια µέρα το βράδυ στο πανέµορφο χωριό Λεύκες, όλοι όσοι αγαπούν την Πάρο και τα
κρασιά της, το απέδειξαν µε την παρουσία τους. Μια εκδήλωση στην οποία παραβρέθηκαν
και µίλησαν πολλά και σπουδαία πρόσωπα του τόπου µας. Ξεχώρισαν ο Μανώλης Γλέζος, ο
υπουργός Οικονοµίας και Οικονοµικών Γιώργος Αλογοσκούφης και ο νοµάρχης Κυκλάδων
∆ηµήτρης Μπάιλας, Η διηµερίδα έκλεισε µε την επίσκεψη την εποµένη, Κυριακή 15 Ιουλίου,
στο οινοποιείο του Μανώλη Μωραΐτη.

ΣΣττηη  εεκκδδήήλλωωσσηη  γγιιαα  ττοονν  ΠΠααρριιααννόό  ΑΑμμππεελλώώνναα
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Παράγονται στο σύγχρονο τυροκοµείο της Ένωσης Α.Σ. Πάρου και είναι γνήσια Παριανά προϊόντα
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Η παγκοσµίως γνωστή εταιρεία 3Μ

δηµιούργησε τη σειρά SCOTCHBRITE

δίνοντας λύσεις που παραµένουν

καινοτόµες τόσο

για τους

επαγγελµατίες, για

τα ξενοδοχεία,

ταβέρνες, γραφεία

όσο και για τα

νοικοκυριά.

Όλα τα προϊόντα

SCOTCHBRITE

πληρούν τις αυτηρότερες

προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής

Ένωσης γεγονός που τα καθιστά

ασυναγώνιστα σε

ποιότητα.

Τώρα στην 3Μ-

Σαρρής Ευάγγελος

τα βρίσκουµε σε

επαγγελµατικές

συσκευασίες σε

ασυναγώνιστες

τιµές.

ΣΑΡΡΗΣ Ε. & ΣΙΑ Ο.Ε.   Περιφερειακός Παροικίας Πάρου
Τηλ.: 22840 28383             e-mail: flash1cl@otenet.gr

∆υναµική παρουσία του Ν.Ο. Πάρου
Εντυπωσιακές ήταν οι παρουσίες των αθλητών του Ναυτικού Οµίλου Πάρου
στους αγώνες «4ο Πανελλήνιο Κύπελλο 11χρονων», που διεξήχθησαν στην
περιοχή του Μαραθώνα  Αίγινας από 14 έως 17 Ιουνίου µε διοργανωτές την
Ε.Ι.Ο. , τον ∆ήµο Αίγινας και τον Ν.Ο. Αίγινας. 
Στον αγώνα συµµετείχαν 70 κορίτσια και 162 αγόρια.  
Ο ΝΟΠ συµµετείχε µε 10 αθλητές εκ των οποίων οι τρεις (3), ο
Πιερτζοβάνης Νικόλαος, ο ∆αφερέρας Γεώργιος και ο ∆αφερέρας Σπυρίδων
αποκτούν τώρα την αγωνιστική τους πείρα.
Ο καιρός ήταν περίεργος καθ’ όλη την διάρκεια των αγώνων, µε άπνοια και
ζέστη τα πρωινά και ισχυρούς ανέµους το µεσηµέρι και το απόγευµα. Οι
διοργανωτές ξεχώρισαν κατά την τελευταία µέρα, τους αγωνιζόµενους σε
χρυσό, ασηµένιο, χάλκινο και άσπρο γκρουπ και είναι πολύ σηµαντικό ότι
6 αθλητές µας περιελήφθησαν στο χρυσό γκρουπ ενώ ένας ακόµη έµεινε
έξω για έναν βαθµό.
Ο προπονητής του Ν.Ο.Π. κ Βασίλης Σωτηρίου δήλωσε ότι είναι πολύ ευχα-
ριστηµένος από την οµαδική δουλειά των αθλητών ενώ παράλληλα ευχαρί-
στησε όλους τους γονείς παρόντες και µη. 
Τα αποτελέσµατα έχουν ως εξής:
ΘΕΣΗ ΑΘΛΗΤΕΣ ΗΛΙΚΙΑ
4ος ΜΠΟΥΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 11 ΕΤΩΝ ΧΡΥΣΟ ΓΚΡΟΥΠ
5ος ΜΑΘΙΕΛΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 10 ΕΤΩΝ ΧΡΥΣΟ ΓΚΡΟΥΠ
13ος ΠΑΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 10 ΕΤΩΝ ΧΡΥΣΟ ΓΚΡΟΥΠ
35ος ΣΚΙΑ∆ΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 10 ΕΤΩΝ ΧΡΥΣΟ ΓΚΡΟΥΠ
48ος ΒΡΟΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 10 ΕΤΩΝ ΑΡΓΥΡΟ ΓΚΡΟΥΠ
11η ΘΕΟΧΑΡΙ∆Η ΒΕΝΕΤΙΑ 11 ΕΤΩΝ ΧΡΥΣΟ ΓΚΡΟΥΠ
14η ΓΚΟΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 9 ΕΤΩΝ ΧΡΥΣΟ ΓΚΡΟΥΠ

ΠΙΕΡΤΖΟΒΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 10 ΕΤΩΝ (1η συµµετοχή σε αγώνες)
∆ΑΦΕΡΕΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 9 ΕΤΩΝ (1η συµµετοχή σε αγώνες)
∆ΑΦΕΡΕΡΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 9 ΕΤΩΝ (1η συµµετοχή σε αγώνες)

Ο 55χρονος Χρήστος Γερολυµάτος
είναι ο νέος προπονητής του ΑΜΕΣ
Νηρέα Νάουσας. Η διάρκεια του συµ-
βολαίου που υπέγραψε µε την οµάδα
της Νάουσας ο Πατρινός τεχνικός είναι
για ένα χρόνο.
Ο κ. Γερολυµάτος έχει ένα πλούσιο
παλµαρέ αφού στη µέχρι τώρα καριέρα
του ως προπονητής έχει περάσει από
πάρα πολλές οµάδες κυρίως της
Πελοποννήσου, της Στερεάς Ελλάδας,
της Ηπείρου και των Ιονίων νήσων.
Έχει κοουτσάρει οµάδες Β’, Γ’ και ∆’
Εθνικής και όπως τόνισε στις πρώτες
του δηλώσεις στόχος του Νηρέα είναι η
παραµονή στην κατηγορία.
Ο Νηρέας µετά την πρόσληψη προπο-
νητή θα ενισχυθεί µε έµπειρους παί-
κτες. Επίσης θα προσπαθήσει να απο-
κτήσει παίκτες και από τις άλλες
Παριανές οµάδες. Στο σχεδιασµό της
οµάδας είναι να υπάρχει ένα ρόστερ
25-27 παικτών. Από το υπάρχον δυνα-
µικό της οµάδας θα µείνουν για τη νέα
χρονιά περίπου 15 παίκτες.
Όλες οι µεταγραφικές κινήσεις θα
έχουν ολοκληρωθεί έως τις 15-20
Ιουλίου αφού την Κυριακή 22 Ιουλίου
έχει προγραµµατιστεί η πρώτη συγκέ-
ντρωση της οµάδας στο γήπεδο της
Παροικιάς
Τις επόµενες τρεις ηµέρες οι παίκτες
θα περάσουν από γιατρούς. Το πρώτο
στάδιο της προετοιµασίας θα γίνει στο
γήπεδο της Παροικιάς για περίπου µια
εβδοµάδα. Στη συνέχεια το βασικό στά-
διο της προετοιµασίας θα γίνει από 4
έως 14 Αυγούστου στα Καλάβρυτα.
Συνεργάτης του κ. Γερολυµάτου θα
είναι ο Νίκος Μοστράτος ο τεχνικός
που ανέβασε την οµάδα στην ∆’
Εθνική.

Óôïí ðÜãêï
ôïõ ÍçñÝá
ï ×ñÞóôïò
ÃåñïëõìÜôïò


