
ÁíôéäñÜóåéò
óôéò åììïíÝò
ôçò ÅðÜñ÷ïõ

“Τα προβλήµατα
είναι µεγάλα και
απαιτούν τη       
συνεργασία όλων”

Συνέντευξη  με  τον  Λουΐζο  ΚΚοντό

ΤΤοο  ««ΜΜοουυσσιικκοοχχοορρεευυττιικκόό  ΣΣυυγγκκρρόόττηημμαα
ΝΝάάοουυσσααςς»»  σσττηη  ΝΝέέαα  ΙΙωωννίίαα  ΜΜααγγννηησσίίααςς

¸÷å ãåéá ÐáíáãéÜ
ôá ìéëÞóáìå,

Σελ. 7   üíåéñï Þôáíå
äåí ëçóìïíÞóáìå

ΕΕυυχχααρριισσττήήρριιοο  ααππόό  ττοονν
κκααρρδδιιοολλόόγγοο  ∆∆ηημμήήττρρηη  ΞΞάάννθθηη
Äåí èÝëù íá
äéáêüøù ôïõò
äåóìïýò ìïõ
ìå ôçí ÐÜñï Σελ. 6

“Äåí Ý÷åôå
ðéá ðåñéèþñéï
ãéá ÷ñïíéêÝò
áíáâïëÝò
ðñïöáóéæüìåíïé
äéêáéïëïãßåò”
Ανοιχτή επιστολή γονέων
του 2ου ∆ηµοτικού
Παροικιάς σε ∆ήµαρχο
και Έπαρχο         Σελ. 4-5

∆∆ηημμοοττιικκήή
ΑΑγγωωννιισσττιικκήή
ΣΣυυννεερργγαασσίίαα
“Ç ÄçìïôéêÞ áñ÷Þ
Ý÷åé åðéëÝîåé
ôï ñüëï
ôïõ ðáèçôéêïý
èåáôÞ”            Σελ. 7

ΣΠΟΡ

∆’ Εθνική
O Νηρέας
σκόνταψε στην
πρεµιέρα Σελ. 10-11

Τένις

Φινάλε
µε επιτυχία
στο διεθνές τουρνουά που
διεξήχθη στην Αγία Ειρήνη

Σελ. 9
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∆εκαπενθήµερη
εφηµερίδα

στην υπηρεσία
της Πάρου και
της Αντιπάρου

Περίοδος Β’
� Έτος 6ο

� Αρ. φύλλου 92
� Τιµή 1 ευρώ
� Πέµπτη 2

Οκτωβρίου 2008
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Οι προκάτ αίθουσες στο 2ο
Γυµνάσιο Παροικιάς Πάρου
αποτελούν προσωρινή λύση,
που δε λύνει το πρόβληµα

Σελ. 3

Παρά τις αντιδράσεις µεγάλου
µέρους της Εκπαιδευτικής
Κοινότητας και το ακατάλληλον
του οικοπέδου, σύµφωνα µε το
επίσηµο πρακτικό της αρµόδιας
Επιτροπής, η Έπαρχος επιµένει
να κατασκευαστεί το κτήριο του
2ου Γυµνασίου Παροικιάς σε
επαφή µε το κοιµητήριο.
Το ρεπορτάζ και οι αντιδράσεις
στις σελ. 4-5.

ΤΤοο  κκττηηρριιαακκόό  ππρρόόββλληημμαα  ττωωνν  σσχχοολλεείίωωνν  δδιιχχάάζζεειι

Ψήφισμα  της  Συντονιστικής
Επιτροπής  προς  το  Νομαρχιακό
Συμβούλιο  για  το  οικόπεδο  δίπλα
στο  κοιμητήριο. Το  θεωρεί
«Υγειονομικά  ακατάλληλο  και
μικρό  σε  έκταση».  Με  ανακοίνω-
σή  της  και  η  Ν.∆.  διαφωνεί  με  την
Έπαρχο  και  προτείνει  την  κατα-
σκευή  του  σχολικού  συγκροτήμα-
τος  σε  χώρο  του  Αγροκηπίου
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ΚΚύύρριιεε  ∆∆ιιεευυθθυυννττάά,,
Εµείς οι έχοντες κάποια ηλικία, έχουµε
την τάση να γυρνάµε πίσω στις ρίζες µας,
στα παιδικά και νεανικά µας χρόνια.
Και ενώ κάποιες φορές ξεχνάµε ακόµα
και το φαγητό που φάγαµε χθες, εν τού-
τοις η µνήµη µας είναι ισχυρή και θυµά-
ται µε λεπτοµέρειες γεγονότα που µπορεί
να συνέβησαν δεκαετίες πριν.

Κάποιος φίλος σας από τα παλιά µε
έντονη ψυχολογική διάθεση επιστροφής
στο παρελθόν µε πληροφόρησε ότι όταν
σπουδάζατε στη Μαράσλειο Παιδαγωγική
Ακαδηµία ασχοληθήκατε ενεργά µε το
φοιτητικό συνδικαλισµό και µάλιστα µου
ανέφερε ότι πήρατε µέρος, ως σύνεδρος,
στο ιδρυτικό συνέδριο της Εθνικής
Φοιτητικής Ένωσης Ελλάδος, της γνωστής
ΕΦΕΕ, το έτος 1964. Επίσης µου έκανε
γνωστό ότι ιδρύσατε την Ένωση
Σπουδαστικών Συλλόγων Παιδαγωγικών
Ακαδηµιών, της οποίας υπήρξατε και
πρόεδρος και ότι λίγο έλειψε εξαιτίας της
συνδικαλιστικής σας δράσης ο σύλλογος
των καθηγητών της Ακαδηµίας να σας
αποβάλει από τη σχολή δια παντός.

Ο πολύ καλός σας φίλος, θέλοντας να
επισηµάνει τη διορατικότητάς σας, παρά
το τότε νεαρό της ηλικίας σας, µου ανέφε-
ρε και το ακόλουθο περιστατικό.
Όταν πρωθυπουργός της Χώρας ήταν ο
αείµνηστο Γεώργιος Παπανδρέου, εσείς,
επικεφαλής αντιπροσωπείας τον επισκε-
φθήκατε στο πρωθυπουργικό του γραφείο
και του ζητήσατε να αναβαθµίσει τις
Παιδαγωγικές Ακαδηµίες σε πανεπιστη-
µιακές σχολές  µε τριετή φοίτηση. Το
αίτηµα τότε δεν έγινε δεκτό, ήταν όµως η
πρώτη φορά που διατυπώθηκε τέτοιο
αίτηµα από τους ίδιους τους σπουδαστές.
Σήµερα οι τότε Ακαδηµίες είναι πανεπι-
στηµιακά τµήµατα, παρέχοντας πολύ
καλύτερη εκπαίδευση στους αυριανούς
δασκάλους.

Θα αναρωτηθείτε, κύριε ∆ιευθυντά,
γιατί τα γράφω όλα αυτά. Όχι βέβαια για
να σας πλέξω το εγκώµιο. Άλλωστε στο
παρελθόν τα έχετε ακούσει και από µένα.
Απλά ανταποκρίθηκα στην παράκληση
του φίλου σας να τα δηµοσιοποιήσω και
επίσης για να επισηµάνω τη µεγάλη από-
σταση που υπάρχει ανάµεσα στις γενιές.
Τη γενιά τη δική σας µε τα ιδανικά και
τους αγώνες της και την τωρινή γενιά που
βλέπει γύρω της ερείπια και δεν έχει που
να σταθεί.

Κρίση αξιών, ανεργία, µολυσµένο περι-
βάλλον, εικονική πραγµατικότητα υψηλή
τεχνολογία στην υπηρεσία σκοτεινών
δυνάµεων, τοπικοί πόλεµοι. Αυτά τους
προσφέρει το απάνθρωπο σηµερινό
σύστηµα που κυβερνά την ανθρωπότητα
και που εµείς οι µεγάλοι. παρά τους
αγώνες µας, δεν µπορέσαµε να το αλλά-
ξουµε.

Φιλικά
Πάροικος ΤΤ
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Π α ρ ι α ν ό ς  Τ ύ π ο ς
Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ-ΕΚ∆ΟΤΗΣ:

ΑΡΓΟΥΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
∆ΙΕΥΘ.: ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΑΡΟΥ,

Τ.Κ. 844 00
Τηλ. - Fax: 22840-25161
Κιν.: 6977600158
e-mail: arparos@par.forthnet.gr
Το blog της εφηµερίδας µας:
parianostypos.blogspot.com
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ:  25 ευρώ
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:  100 ευρώ 
Αριθµός λογαριασµού
Εθνικής Τράπεζας για κατάθεση
συνδροµών: 455/743761-79
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Αριθµός λογαριασµού Εθνικής Τράπεζας για κατάθεση συνδροµών: 455/743761-79  Αργουζής Κων/νος
IBAN  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: GR 5201104550000045574376179

∆ηµοτικές επιτροπές
και εσωστρέφεια
Φίλος της στήλης και του ∆ηµάρχου µας µετέφερε
τη διαπίστωσή του, ότι στις επιτροπές που συστήνει
το ∆ηµοτικό συµβούλιο συµµετέχουν οι ίδιοι δηµο-
τικοί σύµβουλοι, ενώ απουσιάζουν δηµότες που δια-
θέτουν εµπειρία σχετικά µε το αντικείµενο της κάθε
επιτροπής.
Αν συµβαίνει αυτό, δηλαδή οι ίδιοι δηµοτικοί σύµ-
βουλοι να συµµετέχουν σε τρεις και τέσσερις επιτρο-
πές ταυτόχρονα, τότε είναι βέβαιο ότι αυτές οι επι-
τροπές υπολειτουργούν ή και δεν λειτουργούν µε
αποτέλεσµα τη µη παραγωγή δηµοτικού έργου.
Η στήλη επισηµαίνει προϊούσα εσωστρέφεια και
εδώ.
Και ως γνωστό η εσωστρέφεια ποτέ δεν ωφέλησε.

Το κτηριακό πρόβληµα των σχολείων στην Πάρο είναι αρκετά παλιό. Η φωτογραφία είναι
του 1950 από την τελετή θεµελίωσης αιθουσών, δίπλα στο κτήριο Συγγρού, στην Παροικιά.

Να  γίνει  και  3οςς ββρεφφονηππιακόςς  σταθμόςς  στην  Παροικιά
Είναι γνωστό το πρόβληµα. Οι δυο παιδικοί σταθµοί του ∆ήµου δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανά-
γκες της Παροικιάς. Ένας τρίτος και µάλιστα βρεφονηπιακός σταθµός είναι περισσότερο από αναγκαίος.
Στις Σωτήρες υπάρχει, σε θαυµάσια τοποθεσία, το κτήριο που στέγαζε το ∆ηµοτικό Σχολείο της περιοχής.
Με λίγα χρήµατα µπορεί να επισκευαστεί και να στεγάσει το βρεφονηπιακό σταθµό.
Οι γονείς που έχουν το πρόβληµα ας επικοινωνήσουν µε το ∆ήµο, αφού από το ∆ήµο θα ξεκινήσει η όποια
ενέργεια ίδρυσης του σταθµού.

Αδράνεια και εδώ;
Μας πληροφόρησαν ότι η ∆ηµοτική Επιτροπή
Παιδείας έχει περιέλθει σε αδράνεια. Ζήτηµα να
έχει συνεδριάσει έστω και τρεις φορές το χρόνο που
είναι εκ του νόµου επιβεβληµένο.
Κι όµως όταν υπάρχουν προβλήµατα που υποχρεώ-
νουν τους συλλόγους γονέων της Πάρου να συστή-
νουν συντονιστικές επιτροπές, δεν επιτρέπεται το
καθ’ ύλην αρµόδιο όργανο να καθεύδει.
Λέτε να συµβαίνει το ίδιο και µε την Επαρχιακή
Επιτροπή Παιδείας;

ΤΤηη  γγλλίίττωωσσεε
σσττοο  ττσσαακκ……
∆εν ήθελε και πολύ.
Λίγα µέτρα ακόµα να
έκανε πιο πίσω ο
οδηγός και η νταλίκα
θα βρισκόταν στο
βυθό του λιµανιού της
Παροικιάς. Ευτυχώς
αυτό δε συνέβει και
έτσι έτρεξε προς βοή-
θεια µόνο το σκάφος
της φωτογραφίας και

οι λιµενικοί. Το συµ-
βάν συνέβη την
Τετάρτη 1
Οκτωβρίου το πρωί.
Ο άνθρωπος της
στήλης που έφθασε
στο λιµάνι ούτε
ραντεβού µε τη…
διάσωση να είχε. Το
σκάφος πλεύρισε τη
νταλίκα και µε ένα
µαρσάρισµα την
επανέφερε ολόκλη-
ρη στην προβλήτα.
Τη στιγµή αυτή απο-
θανάτισε ο φωτο-
γραφικός φακός.

ΚΚυυκκλλοοφφόόρρηησσαανν
τταα  ««ΠΠααρριιααννάά»»
Κυκλοφόρησε το 110ο
τεύχος (Ιουλίου –
Αυγούστου 2008) των
ΠΑΡΙΑΝΩΝ.
Η ύλη του όπως πάντα
παραµένει άκρως ενδιαφέ-
ρουσα.  Σταχυολογούµε
«την κήρυξη της
Επαναστάσεως του 1821
στην Πάρο», του Παν.
∆ηµητρακόπουλου, τον
«Αστηρέγγα» του Παν.
Πατέλλη και τις «δύο
παριανές παρουσίες στο
Άγιο Όρος» του Γιάννη Β.
Κωβαίου.
Τηλ. Επικοινωνίας του
εκδότη Νίκου Αλιπράντη:
210 - 7625248

ΟΟύύττεε  ρρααννττεεββοούύ
νναα  εείίχχαανν  δδώώσσεειι
Το κρουαζερόπλοιο από τη
µία το φορτηγό που ξεφόρ-
τωνε παλέτες µε τούβλα τσι-
µέντα και ελαφρόπτερα από
την άλλη. Ούτε ραντεβού να
είχαν δώσει στην κεντρική
προβλήτα της Παροικιάς την
Τετάρτη 1 Οκτωβρίου το
µεσηµέρι. Όταν οι διαµαρτυ-
ρίες έφθασαν µέχρι το λιµε-
ναρχείο διεκόπει η εκφόρτω-
ση και εδόθει εντολή να
αγκυροβολήσει στα Καµίνια.
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Στη συνέντευξη που
παραχώρησε στην εφηµε-
ρίδα µας ο επικεφαλής
της µειοψηφίας του
∆ήµου κ. Λουΐζος Κοντός
λέει τα πράγµατα µε τ’
όνοµά τους. Ο κ. Κοντός
µιλάει για την παραίτηση
Ραγκούση, για το σκάν-
δαλο στο Λιµενικό
Ταµείο και για τη λει-
τουργία του ∆ήµου που
έχει επηρεαστεί αρνητικά
από τα δυο αυτά γεγονό-
τα που συνέβησαν...

- Πέρασαν σχεδόν δυο
χρόνια µε τη δική σας
παρουσία στο ∆ήµο.
Είχατε ενεργό συµµε-
τοχή στις συνεδριάσεις
του ∆.Σ. και στις συνε-
δριάσεις της
∆ηµαρχιακής
Επιτροπής της οποίας
είστε µέλος. Ποιες
είναι οι εµπειρίες που
έχετε αποκοµίσει
µέχρι σήµερα από τη
λειτουργία του ∆ήµου;
Πριν απαντήσω στο ερώ-
τηµά σας, θα ήθελα να
επισηµάνω τα δυο σηµα-
ντικότερα γεγονότα αυτής
της διετίας: Το πρώτο
είναι η παραίτηση του κ.
Ραγκούση, οκτώ µόλις
µήνες µετά την ανάληψη
των καθηκόντων του και
το δεύτερο είναι το σκάν-
δαλο του Λιµενικού
Ταµείου, που είναι και
το µοναδικό στην ιστορία
της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης της
Πάρου. Θεωρώ ότι και τα
δυο αυτά σηµαντικά
γεγονότα έχουν επηρεά-
σει σοβαρά τη λειτουργία
του ∆ήµου. Και την
έχουν επηρεάσει αρνητι-
κά ως προς την παραγω-
γή έργου. Όσον αναφορά
τη λειτουργία µου στις
συνεδριάσεις του
∆ηµοτικού Συµβουλίου
και της ∆ηµαρχιακής
Επιτροπής ασκώ κριτική
εκεί που πρέπει και στη-
ρίζω αποφάσεις µε κριτή-

ριο πάντα το συµφέρον
του τόπου µας.

- ∆εν νοµίζετε ότι η
εποχή Ραγκούση είναι
παρελθόν για το ∆ήµο;
Ο κ. Ραγκούσης µπορεί
να είναι παρελθόν για το
∆ήµο και για µας, αλλά
θυµίζω ότι η δηµοτική
παράταξη της οποίας
ηγείτο έχει και παρελθόν
και παρόν. Μέχρι πρό-
σφατα ένα πολύ µικρό
έργο εµφανίζετο µε τρό-
πους επικοινωνιακούς ως
σπουδαίο και ανεπανά-
ληπτο, ενώ σήµερα οι
συνεχιστές µη έχοντας
την ίδια επικοινωνιακή
ικανότητα αφήνουν να
αποτυπωθεί στην κοινή
γνώµη η ωµή πραγµατι-
κότητα. Και η πραγµατι-
κότητα είναι η ανυπαρξία
έργων και προγραµµατι-
σµού. Η πλασµατική
εικόνα της πλήρους δια-
φάνειας του υγιούς και
νοικοκυρεµένου ∆ήµου
κατερρίφθη από το
ξέσπασµα του σκανδάλου
του ∆ηµοτικού Λιµενικού
Ταµείου.

- Υπάρχει η αίσθηση
στην τοπική κοινωνία
ότι η παρούσα δηµοτι-
κή αρχή παρουσιάζει
συµπτώµατα αδρά-

νειας. Έχετε και εσείς
την ίδια άποψη;
Αν κρίνουµε από το απο-
τέλεσµα, η διαπίστωση
είναι ότι υπάρχει κόπω-
ση, έλλειψη σχεδιασµού
και πορεία χωρίς οράµα-
τα. Έχει περιοριστεί η
δηµοτική αρχή σε απλή
διαχείριση της καθηµερι-
νότητας που συχνά είναι
ανεπαρκής.

Έχετε παραδείγµατα;
Η Πάρος δεν ήταν καθα-
ρή φέτος όπως άλλες
χρονιές µε δεδοµένο ότι
το νησί µας έχει µια
καλή παράδοση σε αυτόν
τον τοµέα. Το συγκοινω-
νιακό - κυκλοφοριακό
δεν είχε καµία βελτίωση,
η ελεγχόµενη στάθµευση
δεν λειτούργησε καθό-
λου, τα όποια κυκλοφο-
ριακά µέτρα αποφασί-
στηκαν, δεν εφαρµόστη-
καν και γενικότερα τους
τρεις µήνες του καλοκαι-
ριού είχες την αίσθηση
ότι η δηµοτική αρχή
ήταν απούσα. Όλα τα
σοβαρά θέµατα αναπτυ-
ξιακού χαρακτήρα του
νησιού παραµένουν στά-
σιµα χωρίς καµία ουσια-
στική παρέµβαση.

- ∆ηλαδή τι εννοείτε;
Εννοώ το εµπορικό λιµά-

νι, τον δεύτερο περιφε-
ρειακό, το νέο αεροδρό-
µιο, έργα τα οποία µε
την ανάληψη των καθη-
κόντων του ο νυν δήµαρ-
χος είχε δηλώσει ότι θα
τα προωθούσε. 

- Εάν δεχθούµε την
άποψή σας για την
κόπωση της δηµοτικής
αρχής, εσείς σαν δηµο-
τική παράταξη σκο-
πεύετε να αναλάβετε
κάποιες πρωτοβου-
λίες;
Ασφαλώς και προτιθέµε-
θα να αναλάβουµε πρω-
τοβουλίες, όπως έχουµε
κάνει και στο παρελθόν,
διότι βρισκόµαστε στη
µέση της θητείας και τα
επόµενα δυο χρόνια δεν
θα πρέπει να µείνουν
ανεκµετάλλευτα. Θα
θυµίσω ότι η υπόθεση
του οικοπέδου του
Αγροκηπίου µε δική µας
πρωτοβουλία ήρθε στο
∆ηµοτικό Συµβούλιο και
φροντίζουµε για την υλο-
ποίηση της απόφασης
ώστε να περάσει η έκτα-
ση των 24 στρεµµάτων
στην ιδιοκτησία του
∆ήµου. Το πόσο δίκιο
είχαµε στην πρότασή µας
αυτή αποδεικνύεται
σήµερα µε την ανάγκη
εξεύρεσης χώρου για την

κατασκευή σχολικών
κτηρίων. Θα ήθελα να
ξεκαθαρίσω, ότι αντίπα-
λός µας δεν είναι ο
δήµαρχος και η δηµοτι-
κή αρχή, αλλά τα προ-
βλήµατα, που είναι
µεγάλα, δύσκολα στην
επίλυσή τους και απαι-
τούν συνεργασία και
κοινή δράση όλων των
δυνάµεων του νησιού. 

- Θα θέλαµε να µας
πείτε λίγα λόγια και
για τα νοµικά πρόσω-
πα του δήµου. Είστε

ικανοποιηµένος από
τη λειτουργία τους;
Θα ξεκινήσω από αυτό
που δεν έχει δηµιουργη-
θεί ακόµη, ενώ θα έπρε-
πε, και είναι η
Τουριστική Επιχείρηση
του ∆ήµου. Είναι ανεπί-
τρεπτο για ένα τουριστικό
νησί να µη λειτουργεί
ήδη από «χθες», όταν
είναι γνωστό ότι η τουρι-
στική πολιτική µας πρέ-
πει να έχει επιθετικά
χαρακτηριστικά.
Σχετικά µε τη ∆ΕΠΑΠ
δεν µπορούµε να πούµε
ότι είµαστε ευχαριστηµέ-
νοι από τον τρόπο που
λειτούργησε. Τα τελευ-
ταία χρόνια κατέληξε να
είναι ένας µηχανισµός
µέσω του οποίου ο δήµος
έκανε πληρωµές σε
εκδηλώσεις οι οποίες
στόχευαν αλλού και όχι
στην πολιτιστική ανάπτυ-
ξη του τόπου µας.
Θέλουµε να πιστεύουµε
ότι µετά την αλλαγή της
και την προσαρµογή της
στις απαιτήσεις του νέου
κώδικα θα επιτελέσει
καλύτερα τους σκοπούς
της.
Για τη ∆ΕΥΑΠ, ανεξάρ-
τητα µε τις διαφωνίες
που έχουµε εκφράσει στο
παρελθόν και ειδικά µε
τον δανεισµό της, ανα-
γνωρίζουµε την προσπά-
θεια που γίνεται από τη
διοίκηση και τον πρόε-
δρό της και το σύνολο
του προσωπικού για την
εξασφάλιση των αγαθών
που διαχειρίζεται.
Για το Λιµενικό Ταµείο
θα ήθελα κατ’ αρχάς να
ξεκαθαρίσω ότι η άρνησή
µου για τη συµµετοχή
µου στη νέα του σύνθεση
είχε σχέση µε την πεποί-

θησή µου ότι σε αυτό δεν
έπρεπε να συµµετέχει
κανένα µέλος από οποια-
δήποτε παράταξη ή χώρο
που συµµετείχε στις
προηγούµενες διοική-
σεις. Η κ. Σκαραµαγκά η
οποία ανέλαβε πρόεδρος
είναι γνωστό ότι διαθέτει
διοικητική εµπειρία και
θα έχει τη συµπαράστα-
σή µας στην προσπάθειά
της να συγκροτήσει και
να οργανώσει το Λιµενικό
Ταµείο ξεκινώντας από
µηδενική βάση.
∆υστυχώς χάθηκε πολύ-
τιµος χρόνος από στείρες
και άγονες διενέξεις, που
είχαν ως αποτέλεσµα τη
µη λειτουργία του επί
ενάµιση χρόνο, την απώ-
λεια εσόδων και τη µηδε-
νική παραγωγή έργου.

- Έχουν ξεκινήσει
κάποιες διεργασίες
και ακούγονται διάφο-
ρα σενάρια για τις
προσεχείς δηµοτικές
εκλογές. Εσείς εντάσ-
σετε τον εαυτό σας σε
κάποια από αυτά;
Τα όποια σενάρια ακού-
γονται δεν µε αφορούν,
ούτε τα θεωρώ χρήσιµα
στην παρούσα φάση και
στην όποια προσπάθεια
για την πρόοδο του νησι-
ού. Η παράταξή µας
δουλεύει για την επίλυση
των προβληµάτων που
απασχολούν τον τόπο
µας και αυτό θα κάνου-
µε µέχρι την τελευταία
ηµέρα της θητείας µας.
Ο λαός θα µας κρίνει
από το αποτέλεσµα της
προσφοράς µας.

- Η Πάρος τα τελευταία
χρόνια έχει συνδεθεί
µε την παρουσία αρκε-
τών πολιτικών προσώ-
πων  εκ των οποίων
ορισµένα κατέχουν και
κυβερνητικές θέσεις.
Έχει αξιοποιηθεί η
παρουσία τους;
Όλα αυτά τα πρόσωπα
είτε ανήκουν στην
κυβέρνηση είτε στην
αντιπολίτευση αποτελούν
µεγάλο κεφάλαιο για την
Πάρο, που παραµένει
αναξιοποίητο. Θα πρέπει
να τους δηµιουργήσουµε
την αίσθηση, ότι είναι
και αυτοί πολίτες του
τόπου µας, µε δυνατότη-
τα προσφοράς σε προτά-
σεις και σε προσπάθειες
για την βελτίωση της ποι-
ότητας της ζωής του
νησιού µας. Είµαι σε
θέση να γνωρίζω ότι από
την πλευρά τους υπάρχει
διάθεση προσφοράς.

ΚΚάάθθεε  μμέέρραα  μμααζζίί  σσααςς!!....  
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

Συνέντευξη  με  τον  εππικεφφαλήςς  τηςς  μειοψηφφίαςς  του  ∆ήμου  Λουΐζο  ΚΚοντό

“Ôá ðñïâëÞìáôá åßíáé ìåãÜëá êáé
áðáéôïýí ôç óõíåñãáóßá üëùí ìáò”

Τέλη Ιουλίου 2008, διασταύρωση Γκίκα. Η εικόνα επιβεβαιώνει τον κ.
Κοντό που µίλησε για δηµουργία δεύτερου περιφερειακού

ΗΗ  ππααρρααίίττηησσηη  ΡΡααγγκκοούύσσηη  κκααιι  ττοο  σσκκάάννδδααλλοο  ττοουυ  ΛΛιιμμεεννιικκοούύ  ΤΤααμμεείίοουυ  εεππηηρρέέαασσαανν  ααρρννηηττιικκάά  ττηη  λλεειιττοουυρργγίίαα  ττοουυ  ∆∆ήήμμοουυ
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Με ανοιχτή επιστολή τους
που απευθύνεται στο ∆ήµαρχο Πάρου
Χρήστο Βλαχογιάννη και την Έπαρχο
Πάρου Γρηγορία Πρωτολάτη, οι
γονείς του Συλλόγου Γονέων και
Κηδεµόνων του 2ου ∆ηµοτικού
Σχολείου Παροικίας Πάρου αναφέρο-
νται στο κτιριακό πρόβληµα του σχο-
λείου:

«Πάρος, 23 Σεπτεµβρίου 2008
Αρ. Πρωτ. 8

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ
ΚΑΙ ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ
2ΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ
ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΑΡΟΥ
∆ΙΕΥΘ.: ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΑΡΟΣ 84400
Τηλ./FAX: 22840 – 23580
EMAIL: mail@2dim-
paroik.kyk.sch.gr

ΠΡΟΣ ∆ΗΜΑΡΧΟ ΠΑΡΟΥ
ΕΠΑΡΧΟ ΠΑΡΟΥ

Ανοιχτή επιστολή
Αγαπητέ κύριε ∆ήµαρχε,
αγαπητή κυρία Έπαρχε,
στη συνάντηση µε τον Υπουργό
Παιδείας κ. Στυλιανίδη στις 12
Σεπτεµβρίου 2008 ακούσαµε από
εσάς να απαριθµείτε τις τεράστιες
ελλείψεις που έχουν τα σχολεία της
Πάρου, οι οποίες πραγµατικά είναι
σηµαντικές. Μετά λύπης µας επίσης
ακούσαµε από το στόµα του
Υπουργού Παιδείας ότι µέχρι σήµερα
δεν έχει καµία ξεκάθαρη πρόταση
από τους αρµόδιους φορείς, δηλαδή
εσάς, για τη δηµιουργία νέου σχολεί-
ου ή την προσθήκη νέων αιθουσών σε
υπάρχον σχολείο της Πάρου, ώστε να
προχωρήσει το Υπουργείο Παιδείας
στην επίλυση του προβλήµατος.
Σύµφωνα πάντα µε τα λεγόµενα του
κ. Στυλιανίδη πρέπει η τοπική αυτο-
διοίκηση Α’ και Β’ βαθµού να φέρει
καθαρή πρόταση για να την χρηµατο-
δοτήσει, διαφορετικά, µετά το πέρας

των τριών χρόνων το Υπουργείο
Παιδείας δε θα είναι σε θέση να υλο-
ποιήσει κανένα αίτηµα.
Το στεγαστικό πρόβληµα του 2ου
∆ηµοτικού Σχολείου Παροικίας
Πάρου δεν ξεκινά από το 2003, αλλά
από το 1995, όταν οι γονείς µε δικά
τους χρήµατα και εργασία κατασκεύ-
ασαν δύο αυθαίρετες αίθουσες. Τα
χρόνια πέρασαν, τα παιδιά αυξήθη-
καν και η τοπική αυτοδιοίκηση αδια-
φορούσε πάντα. Χάθηκαν πάρα
πολλά χρόνια χωρίς κανένα έργο και
το στεγαστικό πρόβληµα διογκώθηκε.
Πριν τις πληµµύρες του 2003 και την
τοποθέτηση των προκάτ, τα παιδιά
έκαναν µάθηµα σε ακατάλληλα υπό-
γεια κτίσµατα απέναντι από το 2ο
∆ηµοτικό Σχολείο Παροικίας Πάρου.
Ένα χρόνο πριν, στις 25/04/2007,
που ζητήσαµε συνάντηση µε την
∆ηµοτική Επιτροπή Παιδείας, η
οποία έλαβε χώρα στις 8/6/2007, ο
τότε ∆ήµαρχος κ. Ραγκούσης ανέθεσε

σε σας, κυρία Πρωτολάτη, να εκπονή-
σετε µελέτη για την αντικατάσταση
των λυόµενων µε κτήρια. Ωστόσο,
αυτή η µελέτη ποτέ δεν πραγµατοποι-
ήθηκε.
Αργότερα, που παραθέταµε τα προ-
βλήµατά µας είτε σε σας, κύριε
∆ήµαρχε, είτε σε σας, κύρια Έπαρχε,
απαντούσατε πάντα αρνητικά προφα-
σιζόµενοι άλλοτε το σχέδιο πόλεως,
άλλοτε την πράξη εφαρµογής και
άλλοτε τα πολεοδοµικά διατάγµατα.
Στις 13 Απριλίου 2008 σας καλέσαµε
στον Αρχίλοχο να ακούσετε την εισή-
γησή µας για τα κτηριακά προβλήµα-
τα όλων των σχολείων της Πάρου. Για
την παρουσίαση αυτή εργαστήκαµε οι
Σύλλογοι Γονέων και Κηδεµόνων των
σχολείων όλης της Πάρου σε συνερ-
γασία µε τους ∆ιευθυντές. Εκείνη την
ηµέρα περιµέναµε από εσάς να δείτε
σοβαρά τα τεράστια στεγαστικά προ-
βλήµατα και να µας υποσχεθείτε ότι
θα δουλέψετε προκειµένου να ετοιµά-

ΑΑππόό  ττοονν  ΝΝίίκκοο  ΜΜααρριιννάάκκηη
Πρόταση που πιθανώς
λύνει το κτηριακό στο
2ο ∆ηµοτικό Παροικίας
Ένα πρόβληµα που ταλαιπωρεί τα τελευταία χρό-
νια την εκπαιδευτική κοινότητα του 2ου
∆ηµοτικού Σχολείου Παροικίας είναι η στέγαση
τµήµατος του σχολείου, που προσωρινά και επί
εξαετία γίνεται σε τρεις προκάτ αίθουσες… ∆εν θα
υπεισέλθω στη διερεύνηση ευθυνών για το υπαρ-
κτό πρόβληµα. Απλά για την επίτευξη γόνιµου
διαλόγου θέλω να καταθέσω µια πρότασή µου για
την απεµπλοκή από το λαβύρινθο των τεχνικών
θεµάτων των σχετικών µε την κατασκευή, ενοικία-
ση αιθουσών κ.λπ. Αυτή την πρόταση προτίθεµαι
να καταθέσω και σε επόµενη συνεδρίαση της
∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας.
Τα δύο ∆ηµοτικά Σχολεία της Παροικίας εγγρά-
φουν µαθητές το καθένα από τη δική του περιφέ-
ρεια. Η Παροικία και οι γύρω περιοχές της είναι
χωρισµένη σε δυο αυτόνοµες περιφέρειες. Έτσι
βάσει των ισχυουσών διατάξεων όταν το κάθε σχο-
λείο εγγράφει άνω των 26 µαθητών µπορεί να έχει
δυο τµήµατα ανά τάξη. Έτσι στην Παροικία έχου-
µε δυο δωδεκαθέσια σχολεία, συνολικά τέσσερα
τµήµατα ανά τάξη και εν συνόλω 24 τµήµατα και
την αντίστοιχη ανάγκη από 24 αίθουσες διδασκα-
λίας.
Όµως συνολικά ο αριθµός µαθητών ανά τάξη, σε
καµιά τάξη, δεν υπερβαίνει τους 76 για όλη την
Παροικία. Που σηµαίνει ότι, σύµφωνα µε τις
εγκυκλίους αν υπήρχε ενιαία περιφέρεια εγγρα-
φής των µαθητών στην Παροικία, θα είχαµε τρία
τµήµατα ανά τάξη σε όλη την Παροικία, διότι τα
όρια για τα τρία τµήµατα είναι το 51 µαθητές και
το 76 για τα τέσσερα. 
Με απόφαση της ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας
µπορούµε να έχουµε ενιαία περιφέρεια στην
Παροικία. Άρα µε τις εγγραφές των µαθητών θα
έχουµε 18 και όχι 24 τµήµατα. Αυτό σηµαίνει
άµεση απαλλαγή από τις τρεις προκάτ αίθουσες
και αντίθετα περίσσευµα τριών αιθουσών στην
Παροικία, που µπορούν να χρησιµοποιούνται ως
εξειδικευµένες αίθουσες ηλεκτρονικών υπολογι-
στών, µουσικής, ξένης γλώσσας βοηθώντας στην
καλύτερη διδασκαλία των παιδιών.
Η πρόταση οπωσδήποτε πρέπει να έχει τη σύµφω-
νη γνώµη των εκπροσώπων των γονέων και των
εκπαιδευτικών και δεν έχει άλλους στόχους πέρα
από τον προφανή: Την άµεση απαλλαγή από τα
προκάτ και τα συνακόλουθα προβλήµατά
τους.

Νίκος Μαρινάκης
Προϊστάµενος 6ου Γραφείου Π.Ε. Κυκλάδων

ΑΑννοοιιχχττήή  εεππιισσττοολλήή  γγοοννέέωωνν  ττοουυ  22οουυ  ∆∆ηημμοοττιικκοούύ  ΠΠααρροοιικκιιάάςς  σσεε  ∆∆ήήμμααρρχχοο  κκααιι  ΈΈππααρρχχοο

“∆εν έχετε πια περιθώριο για χρονικές αναβολές  

““Κατάλληλο  το  οιικόπεδο  αν  φύγειι  το  κοιιμητήριιο”,  λέειι    στην                      

¼ëá äåß÷íïõí ÁãñïêÞðéï 
Σαν να µην έφθανε, που στη σύσκεψη
µε τον υπουργό Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων Ευριπίδη Στυλιανίδη,
δεν υπήρξε ουσιαστική πρόταση από
το Επαρχείο για οικόπεδο κατάλληλο
για την κατασκευή σχολικής µονάδας,
είχαµε και οξύτατη αντίδραση από την
Έπαρχο στο Νοµαρχιακό Συµβούλιο,
όταν ο Νοµαρχιακός Σύµβουλος κ.
Νίκος Συρµαλένιος έβαλε ζήτηµα ακα-
ταλληλότητας του οικοπέδου που ο
∆ήµος διέθεσε στη Νοµαρχιακή
Αυτοδιοίκηση και το οποίο βρίσκεται
σε επαφή µε το κοιµητήριο της
Παροικιάς.
Η Έπαρχος, σύµφωνα µε δελτίο τύπου
της «Συν-κυκλαδικής Πρωτοβουλίας»
προκάλεσε ένταση, στο τελευταίο
Νοµαρχιακό Συµβούλιο όταν ο κ.
Συρµαλένιος έβαλε το θέµα εκτός ηµε-
ρήσιας διάταξης, και επικαλέστηκε για
την πρότασή της τη σύµφωνη γνώµη
των φορέων του νησιού.
Όµως οι φορείς που είχαν συµφωνήσει
µε την πρόταση της κατασκευής του
σχολικού κτηρίου που βρίσκεται σε
επαφή µε το κοιµητήριο, το έπραξαν
µε το δεδοµένο ότι δεν υπήρχε άλλος

χώρος. Μετά την επίσκεψη Στυλιανίδη
στο νησί και την πρόταση το νέο
γυµνάσιο να κατασκευασθεί στο
Αγροκήπιο και τις προσπάθειες που
γίνονται ώστε η έκταση των 24 στρεµ-
µάτων να περιέλθει στην κυριότητα
του ∆ήµου, τα δεδοµένα άλλαξαν. Και
παρά το γεγονός ότι η λύση του
Αγροκηπίου κερδίζει έδαφος, το
Νοµαρχιακό Συµβούλιο, προφανώς
έπειτα από πρόταση της Επάρχου και
σε συνεννόηση µε τον Νοµάρχη, πρό-
τεινε να συζητηθεί και πάλι το θέµα
στην προσεχή συνεδρίαση που θα
πραγµατοποιηθεί το Σάββατο 4
Οκτωβρίου στην Κίµωλο.
Ο Νοµάρχης Κυκλάδων κ. Μπάιλας
φαίνεται να έχει συνειδητοποιήσει ότι
µια προσφυγή στο ΣτΕ, που θεωρείται
σχεδόν βέβαιη, θα ακυρώσει ένα
σηµαντικό για το νησί έργο, αφού ο
νόµος απαγορεύει τη γειτνίαση των
σχολικών µονάδων µε τα κοιµητήρια.

Ο «Παριανός Τύπος» δηµοσιεύει απο-
σπάσµατα από το «πρακτικό καταλλη-
λότητας και επιλογής χώρου για την

ανέγερση του 2ου Γυµνασίου
Παροικιάς στη θέση «Καστροβούνι»
∆ήµου Πάρου ∆.∆. Παροικιάς - Εντός
σχεδίου».
Η επιτροπή αποτελούµενη, από τον
∆ιευθυντή ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης Ν. Κυκλάδων Μιχάλη
Φακορέλλη, τον Αρχιτέκτονα Μηχανικό
του Οργανισµού Σχολικών Κτηρίων
Αναστάσιο Σταθόπουλο, τον ιατρό του
Κ.Υ. Πάρου Τοµέα της Νοµαρχίας
Κυκλάδων Νικόλαο Αρκουλή, την
εκπρόσωπο της ∆ΟΥ Πάρου Αργυρώ
Ντούση και τον ∆ήµαρχο Πάρου
Χρήστο Βλαχογιάννη, συνεδρίασε στις
2 Οκτωβρίου 2007. Αντικείµενό της
ήταν να εξετάσει την αναγκαιότητα και
καταλληλότητα για την ανέγερση του
παραχωρηµένου οικοπέδου στη θέση
«Καστροβούνι» από το ∆ήµο Πάρου.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την απόφα-
σή 451/05 είχε παραχωρήσει το οικό-

πεδο για την ανέγερση του 2ου

Γυµνασίου Παροικιάς.

Η επιτροπή στην παράγραφο “καταλ-
ληλότητα” και σύµφωνα πάντα µε το

Ψήφισµα το οποίο πρόκειται να σταλεί προς τον Πρόεδρο του
Νοµαρχιακού Συµβουλίου, τον Νοµάρχη Κυκλάδων και τους
Νοµαρχιακούς Συµβούλους, εξέδωσε η Συντονιστική Επιτροπή
των Συλλόγων Γονέων των σχολείων Πρωτοβάθµιας και
∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης Πάρου σχετικά µε την ανέγερση
του νέου σχολικού κτιρίου στη θέση Καστροβούνι. Να σηµειώ-
σουµε ότι το θέµα θα συζητηθεί στο Νοµαρχιακό Συµβούλιο
που θα πραγµατοποιηθεί το Σάββατο 4 Οκτωβρίου στη
Κίµωλο. Εισηγήτρια του θέµατος είναι η Έπαρχος Πάρου-
Αντιπάρου Γρηγορία Πρωτολάτη.
Το ψήφισµα έχει ως εξής:

“ΨΗΦΙΣΜΑ
της ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

των ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ των ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ και ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΥ
Προς:
τον Πρόεδρο του Νοµαρχιακού Συµβουλίου κ. Γεώργιο
Καπέλλα
Κοιν.:
Νοµάρχη Κυκλάδων κ. ∆ηµήτρη Μπάϊλα
Νοµαρχιακούς Συµβούλους

Εµείς οι γονείς, θεωρούµε ότι το σχολείο παίζει πρωταρχικό
ρόλο στην ψυχοσωµατική ανάπτυξη των παιδιών µας. Κατ΄
αυτή την έννοια µια απ’ τις απαιτήσεις και διεκδικήσεις µας
είναι οι επαρκείς και κατάλληλοι σχολικοί χώροι.
Πέρα από κάθε αµφιβολία ένα από τα σχολεία µε δραµατικό
κτιριακό πρόβληµα είναι το γυµνάσιο Παροικίας και αυτό έχει
γίνει αντιληπτό απ’ όλους.
Ωστόσο η προτεινόµενη θέση για την ανέγερση του νέου
σχολικού κτιρίου (Καστροβούνι) δεν πληροί τις προϋποθέσεις
και τις απαιτήσεις ενός σύγχρονου σχολείου, καθώς το συγκε-
κριµένο οικόπεδο είναι όµορο του νεκροταφείου Παροικίας,
πράγµα που το καθιστά υγειονοµικά ακατάλληλο, και επιπλέον
είναι µικρό σε έκταση.
Επειδή ένα νέο σχολικό κτίριο δε γίνεται κάθε µέρα
Επειδή θα προορίζεται για τα παιδιά τουλάχιστο της επόµενης
εικοσαετίας
Επειδή διεκδικούµε το καλύτερο για τα παιδιά µας
Επειδή τα παιδιά και η παιδεία µας είναι το µέλλον αυτού του
τόπου και η πολιτεία πρέπει να τα θεωρεί προτεραιότητα 
Ζητάµε τη συνεργασία των αρµόδιων φορέων (Επιτροπών
Παιδείας, ∆ήµου, Επαρχείου  και των συλλόγων γονέων) για
την εξεύρεση του κατάλληλου χώρου”.

ΨΨήήφφιισσμμαα  ΣΣυυννττοοννιισσττιικκήήςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  ππρροοςς  ττοο  ΝΝοομμααρρχχιιαακκόό  ΣΣυυμμββοούύλλιιοο
«Υγειονοµικά ακατάλληλο και µικρό σε έκταση»



Π α ρ ι α ν ό ς  Τ ύ π ο ςΠ α ρ ι α ν ό ς  Τ ύ π ο ς 5Πέμπτη  2  Οκτωβρίου 2008

∆ιαβάζοντας την «Φωνή της Πάρου»
είδα την επιστολή-προτροπή του κυρίου
Τέλογλου που για άλλη µια φορά µας
καλεί για µια καλύτερη Πάρο, µας προ-
βληµατίζει για την αυριανή Πάρο και
καλεί τα παιδιά µας να του καταθέσουν
τα όνειρα και τα προβλήµατά τους.
Ζητάει να ορίσουν ΟΛΑ τα σχολεία της
Πάρου έκθεση µε θέµα τα όνειρα και τη
ζωή που ονειρεύονται τα παιδιά µας στο
νησί.
∆εν φτάνει που σκοντάφτεις… σου λένε
και τύφλα.
Είναι δυνατόν να σκεφτούν και να ξεκι-
νήσουν να γράψουν τα παιδιά µας αυτά
που ζητάτε µέσα σε ακατάλληλες-επι-
κίνδυνες και ανθυγιεινές προκάτ αίθου-

σες;
Μέσα σε αίθουσες που όταν βρέχει τρέ-
χουν νερό και µας θυµίζουν την δική
µας εποχή που βάζαµε κατσαρολάκια
στα σπίτια µας, γιατί µε την βροχή
έτρεχαν οι στέγες.
Μέσα σε αίθουσες επιεικώς απαράδε-
κτες για την Πάρο της ανάπτυξης και
της προόδου το σωτήριον έτος 2008.
Εγώ σαν γονέας θα περίµενα από εσάς
(µε την ευαισθησία που λέτε πως έχετε
για µια καλύτερη Πάρο)να είχατε πάρει
τα κτηριακά προβλήµατα στα σχολικά
συγκροτήµατα ΟΛΩΝ των σχολείων της
Πάρου όπως τα κατέγραψαν και τα
παρουσίασαν οι γονείς και να βοηθού-
σατε στην επίλυσή τους.

Θα σας ήθελα δίπλα στους αγωνιζόµε-
νους γονείς, αρωγό στις προσπάθειές
τους για καλύτερα σχολειά.
Όσο για τα όνειρα, τα προβλήµατα και
τη ζωή που ονειρεύονται τα παιδιά µας,
δεν νοµίζω πως χρειάζεται να τα αποτυ-
πώσουν σε µια κόλλα χαρτί µε σκοπό
το δώρο που σκέφτεστε να θεσπίσετε.
Αφήστε το κάθε παιδί µας να ονειρεύε-
ται για το καθετί που θέλει ελεύθερα ,
ωραία και όπως εκείνο θέλει.
∆ιαγγέλµατα και ουτοπικές σκέψεις και
προτάσεις από τον µακρινό, µα τόσο
ασφαλή πλανήτη «Αθήνα» δεν νοµίζω
πως τα έχουµε ανάγκη.

Τάσος Τριαντάφυλλος,
γονέας»

σετε προτάσεις για την επίλυσή τους.
Αντίθετα, κύριε ∆ήµαρχε, µας αναφέ-
ρατε πόσα χρήµατα δίνετε ετησίως για
να συντηρείτε τα αυθαίρετα και ακα-
τάλληλα κτήρια που στεγάζονται
σήµερα τα σχολεία µας. Με τον ίδιο
τρόπο, κυρία Έπαρχε, αναφέρατε
πόσα χρήµατα δίνονται µηνιαίως από
το Επαρχείο για να µισθώνονται τα
ακατάλληλα και παµπάλαια κτήρια.
Πολύ ωραία παρουσιάσατε και µόνοι
σας τις ελλείψεις την ηµέρα της επί-
σκεψης του Υπουργού Παιδείας.
Εκείνο που δεν ακούσαµε όµως είναι
τι έχετε κάνει εσείς µέχρι σήµερα για
όλα αυτά. Με ποιο τρόπο έχετε ιεραρ-
χήσει τα προβλήµατα και δροµολογή-
σει την επίλυσή τους; Είναι προφανές
βέβαια ότι µέχρι σήµερα δεν έχετε
κάνει απολύτως τίποτα. Εκτός από
δύο διακηρύξεις ενδιαφέροντος
µίσθωσης ακινήτου για το 2ο
∆ηµοτικό Σχολείο Παροικίας, η
πρώτη µε ηµεροµηνία 5/3/2008 µε

Αρ. Πρωτ. 633 και η δεύτερη µε ηµε-
ροµηνία 9/9/2008 µε Αρ. Πρωτ.
2913, σε µάταιη αναζήτηση παρακεί-
µενου κτηρίου 200τ.µ. µετά κοινό-
χρηστου χώρου και WC, το οποίο να
διαθέτει τουλάχιστον 3 αίθουσες διδα-
σκαλίας επιφάνειας 50τ.µ. έκαστη µε
θέρµανση, δίπλα στο σχολείο. Τέτοιο
κτήριο βέβαια δεν υπάρχει και ούτε
πρόκειται να βρεθεί, όσες επαναλή-
ψεις του µειοδοτικού διαγωνισµού
και αν κάνετε.
Σηµαντικό είναι να αναφερθούµε, για
µια ακόµα φορά, στον αύλιο χώρο
του 2ου ∆ηµοτικού Σχολείου
Παροικίας ο οποίος χρήζει άµεσης
µελέτης αποστραγγιστικού έργου, για
το οποίο , κύριε ∆ήµαρχε, είχατε
δεσµευτεί σε µία από τις συναντήσεις
µας στο τέλος του 2007.
Εκείνο που πρέπει να γίνει πια κατα-
νοητό από όλους σας είναι ότι δεν
έχετε πια περιθώριο για χρονικές
αναβολές προφασιζόµενοι δικαιολο-

γίες. Πρέπει να περάσετε σε παρου-
σίαση έργου. Τα αδιάψευστα στοιχεία
που συλλέγουµε καθηµερινά όπως: 
1. Βεβαίωση από την Πολεοδοµία
Νάξου 2/7/2008 µε Αρ. Πρωτ. 2923
για την αυθαίρετη µόνιµη εγκατάστα-
ση των προκάτ αιθουσών στο 2ο
∆ηµοτικό Σχολείο Παροικίας Πάρου.
2. Απάντηση της εταιρείας που έχει
προµηθεύσει τα προκάτ στο 2ο
∆ηµοτικό Σχολείο Παροικίας Πάρου
µε την επωνυµία ΒΗΜΚΑ Α.Ε. για το
χρόνο ζωής και τις επιτρεπόµενες
χρήσεις αυτών.
3. Ιατρικές γνωµατεύσεις για τις επι-
πτώσεις που θα έχουν στην υγεία των
παιδιών, εάν παραµένουν για 8 µήνες
στις προκάτ αίθουσες.
Σας φέρνουν σε ακόµα πιο δύσκολη
θέση και πρέπει να δείτε µε την πρέ-
πουσα σοβαρότητα και υπευθυνότητα
τα προβλήµατα αυτά χωρίς να περι-
πλέκεστε σε ανούσιες προτάσεις και
προσωρινές λύσεις.

Έχει χαθεί τόσος πολύτιµος χρόνος
εις βάρος των παιδιών µας που δεν
χωρούν πλέον ανούσιες παρατάσεις
και προσωρινές λύσεις. Η Πάρος,
όσον αφορά στο 2ο ∆ηµοτικό Σχολείο
Παροικίας έχει µείνει στο 1995. Μετά
από τη δέσµευση του Υπουργού ότι
είναι σε θέση να χρηµατοδοτήσει
άµεσα την ανέγερση σχολικού κτηρί-
ου, αν η τοπική αυτοδιοίκηση του
παράσχει ένα οικόπεδο άρτιο και
οικοδοµήσιµο και καθ’ όλα νόµιµο,
πρέπει να τρέξετε γρήγορα και να
δεσµευτείτε απέναντί µας για το τι
προτίθεστε να κάνετε για να µην σας
προλάβουν οι εξελίξεις.
Ζητάµε την άµεση απάντησή σας.

Εκ του ∆.Σ. του Συλλόγου
Γονέων και Κηδεµόνων

του 2ου ∆ηµοτικού Σχολείου
Παροικίας Πάρου».

Σηµ. Π.Τ.: Μέχρι την ηµέρα έκδοσης της εφη-
µερίδας απάντηση στο σύλλογο δεν υπήρξε
ούτε από το ∆ήµαρχο ούτε από την Έπαρχο.

          

προφασιζόµενοι δικαιολογίες”

Και η Νέα ∆ηµοκρατία
Πάρου - Αντιπάρου
κατά της λύσης που
προωθεί η Έπαρχος
Με ανακοίνωση που εξέδωσε η
∆ηµοτική τοπική οργάνωση της Νέας
∆ηµοκρατίας Πάρου - Αντιπάρου παίρ-
νει θέση και προτείνει αντί του οικο-
πέδου στη θέση «Καστροβούνι» που
βρίσκεται σε επαφή µε το κοιµητήριο
της πόλης, το Αγροκήπιο για την
κατασκευή του 2ου Γυµνασίου
Παροικιάς. Ολόκληρη η ανακοίνωση
έχει ως εξής:

«Πάρος 2-10-2008

Η πρόταση της Ν.∆.
Πάρου-Αντιπάρου
για τη χωροθέτηση του
2ου Γυµνασίου Παροικίας
Η επίσκεψη του υπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων κ. Ευριπίδη
Στυλιανίδη στην Πάρο, έθεσε σε κίνηση
τη διαδικασία επίλυσης του σοβαρού στε-
γαστικού προβλήµατος των σχολείων της
Πάρου και της Αντιπάρου.
Ειδικότερα για το οικόπεδο στο οποίο θα
κατασκευασθεί το κτήριο του 2ου
Γυµνασίου Παροικιάς η ∆ηµοτική Τοπική
Οργάνωση της Νέας ∆ηµοκρατίας ταυτίζε-
ται µε την απόφαση της Επιτροπής
Καταλληλότητας, η οποία θεωρεί το οικό-
πεδο στο «Καστροβούνι» κατάλληλο µε
την προϋπόθεση όµως, ότι θα αποµα-
κρυνθεί το κοιµητήριο της πόλης µε το
οποίο βρίσκεται σε επαφή.
Είναι αυτονόητο και δεδοµένο ότι αυτό
δεν πρόκειται να συµβεί τα προσεχή χρό-
νια. Η ∆ηµοτική Τοπική Οργάνωση της
Νέας ∆ηµοκρατίας προτείνει η κατασκευή
της νέας σχολικής µονάδας να γίνει στο
χώρο του Αγροκηπίου. Ο χώρος αυτός
παραµένει για χρόνια ανεκµετάλλευτος
µε ευθύνη της ∆ηµοτικής Αρχής και δίνει
λύση στο στεγαστικό πρόβληµα που αντι-
µετωπίζουν τα σχολεία της Παροικιάς.

Από το γραφείο τύπου
και δηµοσίων σχέσεων
της Νέας ∆ηµοκρατίας

Πάρου-Αντιπάρου».

ΕΕππιισσττοολλήή
“Αφού δεν έχουνε ψωµί… ας φάνε παντεσπάνι” 

                      απόφασή  της  η  αρμόδιια  Επιιτροπή,  αλλά  η  Έπαρχος  επιιμένειι...

 ãéá ôï 2   ÃõìíÜóéï
πρακτικό αναφέρει και τα εξής:
«…και µετά από τη διενεργηθείσα έρευ-
να διαπίστωσε τα εξής:
Ο συγκεκριµένος χώρος είναι ιδιοκτησίας
του ∆ήµου Πάρου και έχει εµβαδόν
4.320,54 τ.µ. και παραχωρείται από το

∆ήµο Πάρου για την ανέγερση του 2ου

Γυµνασίου Παροικίας Πάρου. Η επιλογή
του εξασφαλίζει τη σωστή κατανοµή του
µαθητικού δυναµικού. Εντός του οικοπέ-
δου υπάρχει χώρος στον οποίο υπάρ-
χουν αρχαία ευρήµατα. Στο υπόλοιπο
οικόπεδο έχουν γίνει τοµές από την
αρµόδια αρχαιολογική υπηρεσία και δεν
υπάρχουν αρχαιολογικά ευρήµατα και ως
εκ τούτου είναι ελεύθερο να οικοδοµη-
θεί».
Στη συνέχεια στο πρακτικό αναφέρεται

ότι συνορεύει µε το υπάρχον κοιµητήριο
σε µήκος 50µ. περίπου.
Για το θέµα αυτό ο ∆ήµαρχος Πάρου
είχε τονίσει:
«1. Ο ∆ήµος Πάρου έχει αναθέσει τη
Μελέτη του Γενικού Πολεοδοµικού
Σχεδίου της οποίας το πρώτο στάδιο έχει
ολοκληρωθεί και σύµφωνα µε την οποία
προτείνεται η µεταφορά κοιµητηρίου σε
περιοχή εκτός οικισµού η οποία θα υπο-
δειχθεί στο πλαίσιο της παραπάνω µελέ-
της (β στάδιο). Το υπάρχον κοιµητήριο
µακροπρόθεσµα θα µετατραπεί σε χώρο
πρασίνου.
2. Ο ∆ήµος Πάρου δυστυχώς δεν διαθέ-
τει άλλο οικόπεδο επαρκούς εκτάσεως
στην περιοχή της Παροικίας Πάρου για
την ανέγερση του διδακτηρίου».
Η επιτροπή έκρινε οµόφωνα την ανα-

γκαιότητα ανέγερσης διδακτηρίου για τη

στέγαση του 2ου Γυµνασίου Παροικίας
Πάρου ενώ ως προς την καταλληλότητα
του προτεινόµενου οικοπέδου τα µέλη
της επιτροπής έκριναν κατά πλειοψηφία
τα εξής: «Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ.
Φακορέλλης Μιχαήλ, διατύπωσε την
άποψη ότι δεν θα πρέπει να χαθεί η

ευκαιρία της ανέγερσης του 2ου

Γυµνασίου Παροικίας Πάρου αλλά εξέ-
φρασε επιφυλάξεις για την καταλληλό-
τητα του οικοπέδου εξαιτίας της γειτνία-
σης του µε το κοιµητήριο και θεώρησε
ότι θα πρέπει να επισπευσθούν οι διαδι-
κασίες µεταφοράς του κοιµητηρίου,
ώστε αυτή να έχει ολοκληρωθεί µε την
αποπεράτωση του διδακτηρίου. Με την
άποψη του κ. Φακορέλλη συµφώνησαν
και τα µέλη της επιτροπής κ.
Βλαχογιάννης Χρήστος, κ. Αρκουλής
Νικόλαος, κ. Ντούση Αργυρώ. Το µέλος
της Επιτροπής κ. Σταθόπουλος
Αναστάσιος Αρχιτέκτων Μηχανικός
εκπρόσωπος του Ο.Σ.Κ. δεν συµφωνεί
µε την καταλληλότητα του χώρου λόγω
της γειτνίασης του οικοπέδου µε το
υπάρχον κοιµητήριο (έχουν κοινό όριο
µήκους 50µ. περίπου). Στην περίπτωση
αποµάκρυνσης του κοιµητηρίου συµφω-
νεί σχετικά µε την καταλληλότητα του
οικοπέδου».

Οι προκάτ αίθουσες στο
2ο ∆ηµοτικό Σχολείο Παροικιάς

ï
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ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟ
Το Γρι-Γρι “Μαρία”

ΤΣΑΝΤΑΝΗΣ
ΦΡ. ΑΡΣΕΝΙΟΣ

««ΕΕξξππρρέέςς  ΣΣααμμίίνναα»»
Πέρασαν 8 χρόνια
Τη νύχτα της 26ης Σεπτεµβρίου 2000, εµείς οι
Παριανοί την έχουν εγγράψει ανεξίτηλα στη
µνήµη µας.
Η τραγωδία του «Εξπρές Σαµίνα», µε το χαµό 80
αθώων ανθρώπων, η ηρωική προσπάθεια των
ψαράδων µας, που αγνόησαν τις αντίξοες καιρι-
κές συνθήκες και το σκοτάδι και έσωσαν τους
ναυαγούς και η θαλπωρή που βρήκαν στη ζεστή
αγκαλιά της Πάρου οι πονεµένες ψυχές τους,
είναι αυτά που χαρακτηρίζουν εκείνη την άγρια
νύχτα.
Την Παρασκευή 26 Σεπτεµβρίου 2008 η τοπική
µας εκκλησία τέλεσε µνηµόσυνο υπέρ αναπαύ-
σεως της ψυχής των αδικοχαµένων συνανθρώ-
πων µας και τρισάγιο στο εκκλησάκι του αγίου
Ιωάννου του Θεολόγου στις Κορακιές, κοντά
στον τόπο της τραγωδίας.
Ας είναι αιωνία τους η µνήµη.

Παρελθόν από το Κέντρο Υγείας της Πάρου αποτελεί ο καρδιολόγος
∆ηµήτρης Ξάνθης. Η είδηση ότι θα αποχωρούσε από το Κ.Υ. έγινε
γνωστή αρχές καλοκαιριού αλλά ο κ. Ξάνθης παρέτεινε την παρουσία
του λόγω της καλοκαιρινής περιόδου. Ο κ. ∆ηµήτρης Ξάνθης σε
ευχαριστήριό του, που εστάλη  στην εφηµερίδα µας µε ηµεροµηνία
1-10-2008, αναφέρει τα εξής:
«Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους Παριανούς για την αγάπη και την
εµπιστοσύνη που µου έδειξαν κατά την παραµονή µου στο Κέντρο
Υγείας και το όµορφο νησί σας.
Κατά τα 3,5 χρόνια της παραµονής µου στο Κέντρο Υγείας ως καρδιο-
λόγος, προσπάθησα να υπηρετήσω τη δηµόσια υγεία, όσο αποτελεσµατι-
κότερα µπορούσα και να βελτιώσω τις υγειονοµικές υποδοµές του νησι-
ού.
Με πραγµατικό προβληµατισµό αποδέχθηκα τον διορισµό µου σε
κεντρικό νοσοκοµείο των Αθηνών. ∆εν θέλω να διακόψω τους δεσµούς
µου µε την Πάρο και θα προσπαθώ να επιστρέφω.
Θα µου δώσει µεγάλη χαρά να εξυπηρετήσω οποιοδήποτε πολίτη της
Πάρου από το νοσοκοµείο που θα βρίσκοµαι.
Πραγµατικά φεύγω από την Πάρο µε τις καλύτερες αναµνήσεις.

Ευχαριστώ για τη φιλοξενία σας
Ξάνθης ∆ηµήτρης
Καρδιολόγος»

ΕΕυυχχααρριισσττήήρριιοο  ααππόό  ττοονν  κκααρρδδιιοολλόόγγοο  ∆∆ηημμήήττρρηη  ΞΞάάννθθηη

Äåí èÝëù íá äéáêüøù
ôïõò äåóìïýò ìïõ ìå ôçí ÐÜñï

«Η τύχη της Μαρούλας»
από τον Αρχίλοχο 
Η θεατρική οµάδα του πολιτιστικού συλλόγου «Αρχίλοχος» παρου-
σίασε την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου την θεατρική παράσταση «Η τύχη
της Μαρούλας» του ∆ηµήτρη Κοροµηλά, σε σκηνοθεσία Γιάννη
Τριπολιτσιώτη και µουσική Βασίλη Ασπιώτη. Οι θεατρόφιλοι της
Πάρου χάρηκαν για άλλη µια φορά µια επιµεληµένη θεατρική
παράσταση.
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ΠΑΡΟΣ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ τηλ.: 22840 24254, fax: 22840 24977

ΝΑΟΥΣΑ περιφερειακός Νάουσας - Μάρπησσας

τηλ.: 22840 28557, fax: 22840 24977

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ τηλ.: 22840 61196

Ευχαριστούν Ηγούµενο
και Αβραµόπουλο
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο Ενοικιαζόµενων ∆ωµατίων Πάρου - Αντιπάρου
«Μαντώ Μαυρογένους» µε επιστολές που απέστειλε στον Ηγούµενο της  Ι.Μ.
Λογγοβάρδας κ. Χρυσόστοµο Πήχο και τον Υπουργό Υγείας ∆ηµήτρη
Αβραµόπουλο εκφράζει τις ευχαριστίες του για την πολύτιµη προσφορά τους
στη δροµολόγηση της κατασκευής του νοσοκοµείου  στο νησί µας.
Ο σύλλογος ελπίζει στην βοήθεια και άλλων υπουργείων, τα οποία σε συνερ-
γασία µε την τοπική και νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση, θα συµβάλλουν στην
επίλυση σηµαντικών προβληµάτων του νησιού µας (π.χ. νέο εµπορικό λιµά-
νι, νέο αεροδρόµιο, σχολικές αίθουσες, γήπεδα για την νεολαία κ.λπ.)

Η ζεστή µικρασιάτικη
αγκαλιά της Νέας Ιωνίας
Μαγνησίας άνοιξε για να
υποδεχτεί την Χορωδία
Νάουσας και το
Μουσικοχορευτικό
Συγκρότηµα που ταξίδε-
ψαν εκεί από τις 19 έως
τις 21 Σεπτεµβρίου.
Ήταν η ανταπόδοση της
φιλοξενίας που είχε
πραγµατοποιήσει ο Π.Σ.
«Ατλαντίς» Άσπρου
Χωριού Πάρου στον
Σύλλογο Μικρασιατών
Νέας Ιωνίας Μαγνησίας
«Το Εγγλεζονήσι» πέρσι
τέτοια εποχή. Η παριανή
αποστολή κατέλυσε στις
Ολυµπιακές εγκαταστά-
σεις του Πανθεσσαλικού
Σταδίου, ενώ τις εκδηλώ-
σεις οργάνωσαν ο τοπικός
∆ήµος και οι
Εγγλεζονησιώτες.
Να θυµίσουµε ότι το
Εγγλεζονήσι είναι ένα
µικρό νησί στον κόλπο
της Σµύρνης που είχε
τέσσερα χωριά και πέντε
χιλιάδες κατοίκους. Μετά
την Μικρασιατική καταστροφή ήλθαν
µε τα καΐκια τους στην Μαγνησία και
την ∆ραπετσώνα, ενώ σήµερα το νησί
δεν είναι προσβάσιµο µια και έχει
µετατραπεί ολόκληρο σε στρατιωτική
βάση.
Το κλίµα ήταν πολύ θερµό και ιδιαίτε-
ρα συγκινητικό. Οι µνήµες των αλλοτι-
νών πατρίδων πληµµύριζαν τις ψυχές
όλης της αποστολής της Πάρου. Η
Χορωδία τραγουδούσε, το Χορευτικό

χόρευε , τραγούδια αγαπηµένα
Μικρασιάτικα και Παριανά. Οι µουσι-
κοί του Συλλόγου συνόδευαν την εκδή-
λωση που έγινε το βράδυ του
Σαββάτου , στο Πολιτιστικό Κέντρο του
∆ήµου Νέας Ιωνίας, µπροστά σε πολύ
κόσµο. Η εκπροσώπηση των
Μικρασιατών της Πάρου, οι περισσότε-
ροι ζουν στον Άσπρο Χωριό, έγινε µε
τον καλύτερο τρόπο , δείχνοντας πως
µέσα από τον Σύλλογο «Ατλαντίς» και
το «Μουσικοχορευτικό Συγκρότηµα

Νάουσας» οι Μικρασιάτες του νησιού
µας διατηρούν άσβεστη τη φλόγα της
µνήµης. Όλοι οι θεατές αλλά και τα
άλλα συµµετέχοντα µικρασιατικά
συγκροτήµατα, έδωσαν συγχαρητήρια
στην αποστολή της Πάρου για την
αυθεντικότητα της δουλειάς της και
ιδιαίτερα στην µουσικό κυρία
Θεοφίλου για την εξαιρετική εργασία
της στην Χορωδία Νάουσας.
Έγιναν επισκέψεις-ξεναγήσεις στο
«σπίτι του Μικρασιάτη-

Εγγλεζονησιώτη», στα
προσφυγικά σοκάκια,
όπως και στον ιερό ναό
Παναγίας Ευαγγελίστριας,
πολιούχο της Νέας
Ιωνίας, του οποίου ο
γυναικωνίτης είναι ουσια-
στικά ένα µουσείο µε
ιερά άµφια, εκκλησιαστι-
κά σκεύη και σπάνιες
εικόνες που έφεραν οι
πρόσφυγες από την Ιωνία
στις νέες πατρίδες.
Επίσης έγινε επίσκεψη
στη παραλία, το
Αρχαιολογικό Μουσείο
και τα… τσιπουράδικα
του Βόλου όπως και στο
γραφικό πηλιορείτικο
χωριό Μηλιές. Στις
Μηλιές µικροί και µεγά-
λοι εντυπωσιάστηκαν από
τα στοιχεία αρχιτεκτονι-
κής και ηχητικής της
εκκλησίας των
Ταξιαρχών, όπως από το
Λαογραφικό Μουσείο και
την περίφηµη
Βιβλιοθήκη των Μηλεών
µε τα πρωτότυπα έργα
των διδασκάλων του

Γένους, ∆ανιήλ Φιλιππίδη, Άνθιµου
Γαζή και Γ. Κωνσταντά. Η επίσκεψη
ολοκληρώθηκε µε κοινό µικρασιάτικο
γλέντι στις ολυµπιακές εγκαταστάσεις.
Η παριανοί επέστρεψαν στην Πάρο,
συγκινηµένοι από την µικρασιατική
πόλη της Νέας Ιωνίας Μαγνησίας των
40.000 κατοίκων, αλλά και από την
εξαιρετική φιλοξενία των εγγλεζονησιω-
τών µε επικεφαλής την πρόεδρο του
Συλλόγου κα Ουρανία Σταµατιάδου.

ΕΕυυχχααρριισσττοούύνν
ττοο  ΣΣύύλλλλοογγοο
ΚΚρρηηττώώνν  ΠΠάάρροουυ
Η Ελληνική οµάδα
διάσωσης -
παράρτηµα
Κυκλάδων
ευχαριστεί το
Σύλλογο Κρητών
Πάρου για την
ευγενική προσφορά
φορητού Η/Υ.

Το  «Μουσικοχορευτικό  Συγκρότημα  Νάουσαςς»
και  η  Χορωδία  στη  Νέα  Ιωνία  Μαγνησίαςς

¸÷å ãåéá ÐáíáãéÜ ôá ìéëÞóáìå,
üíåéñï Þôáíå äåí ëçóìïíÞóáìå

Η ∆ηµοτική Αγωνιστική Συνεργασία µε ανακοί-
νωσή της παίρνει θέση στο σοβαρό πρόβληµα
που έχει δηµιουργηθεί µε τους βρεφονηπια-
κούς και παιδικούς σταθµούς του ∆ήµου.
Αναλυτικά η ανακοίνωση έχει ως εξής:
“Τεράστιο κοινωνικό πρόβληµα έχει δηµιουργηθεί
από την αδυναµία των βρεφονηπιακών και παιδικών
σταθµών του ∆ήµου µας, να ικανοποιήσουν τις
υπάρχουσες ανάγκες..
Εργαζόµενοι γονείς και ζευγάρια βρίσκονται σε
αδιέξοδο αφού πρέπει να πάνε στο µεροκάµατο και
δεν έχουν που να αφήσουν τα παιδιά τους.
Η πολιτική των κυβερνήσεων του ΠΑ.ΣΟ.Κ., που
µετέφερε τους παιδικούς σταθµούς στους ∆ήµους

χωρίς τα απαιτούµενα κονδύλια, συνεχίζεται σήµε-
ρα από την πολιτική της κυβέρνησης της Ν.∆. συνο-
λικά στην προσχολική αγωγή.
Για να καταλάβει κανείς το µέγεθος της κυβερνητι-
κής αντικοινωνικής πολιτικής, αρκεί να σκεφτεί ότι
δεν θεωρούνται ως «ευπαθείς» κοινωνικές οµάδες οι
άνεργες µητέρες, οι πολύτεκνες, οι δηµόσιοι υπάλ-
ληλοι, άνδρες χήροι ή µε επιµέλεια παιδιών. Όλοι
αυτοί και άλλοι πολλοί κατά την κυβέρνηση έχουν
λύσει τα προβλήµατα µε το µεγάλωµα των παιδιών
τους.
Έτσι δεκάδες γονείς και στην Πάρο, οδηγούνται
στην αναζήτηση λύσεων που πρόχειρα, ευκαιριακά
και µε επισφαλή τρόπο θα λύνουν το πρόβληµα

τους είτε έχουν είτε δεν έχουν την οικονοµική δυνα-
τότητα. Βέβαια αυτή η πραγµατικότητα ανοίγει την
όρεξη του κάθε ιδιώτη να αναλαµβάνει έναντι αδρών
αµοιβών το έλλειµµα του κράτους πρόνοιας…
∆υστυχώς η ∆ηµοτική αρχή έχει επιλέξει το ρόλο
του παθητικού θεατή και του συνοδοιπόρου αυτής
της κατάστασης που η εικόνα της συµπληρώνεται
από τις λειψές υποδοµές, την επιβολή τροφείων και
την έλλειψη προσωπικού.
Η κινητοποίηση, η διαµαρτυρία, η δυναµική
διεκδίκηση είναι το µόνο όπλο που έχουν στα χέρια
τους, οι εργαζόµενοι γονείς απέναντι στη κάθε
µορφής εξουσία για την ανατροπή αυτής της πολιτι-
κής”.

∆∆ηημμοοττιικκήή  ΑΑγγωωννιισσττιικκήή  ΣΣυυννεερργγαασσίίαα

“Η  ∆ημοτική  αρχή  έχει  επιλέξει  το  ρόλο  του  παθητικού  θεατή”
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Από την 1η Οκτωβρίου
ξεκίνησε στην Αντίπαρο το
πρόγραµµα της ανακύ-
κλωσης σε συνεργασία µε
την Ελληνική Εταιρεία
Αξιοποίησης Ανακύκλωσης
και το ∆ήµο Πάρου.
Με αφορµή µάλιστα,
αυτής της σηµαντικής
προσπάθειας, οργανώθηκε
και συναυλία που ήταν
προσφορά Παριανών µου-
σικών, η οποία σηµείωσε
µεγάλη επιτυχία.
Ενηµέρωση στους κατοί-
κους της Αντιπάρου έγινε
από την Πρόεδρο της
Κοινότητας κ. Μανέτα-
Φαρούπου η οποία µεταξύ
άλλων τόνισε: “Για µας η
ανακύκλωση αποτελεί
προτεραιότητα, γιατί
πιστεύουµε ότι αυτό είναι
υποχρέωση κάθε πολιτι-
σµένης µικρής, η µεγάλης
Κοινωνίας και πρέπει να
συµβάλλουµε έµπρακτα στη βελτίωση των συνθη-
κών της ζωής.
Στην προσπάθεια αυτή η συµµετοχή των κατοίκων
στην ανακύκλωση αποτελεί βασική προϋπόθεση”.
Επίσης έγινε ενηµέρωση, από τον Πρόεδρο του
Συνδέσµου ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων κ.
Γιώργο Καρατζά και τον Πρόεδρο της Επιτροπής για

την προστασία του περιβάλλοντος γιατρό κ. Σωτήρη
Σκούρτη.
Χαιρετίζουν την ανακύκλωση
Ο συνδυασµός «Ενότητα Ανάπτυξη ∆ηµιουργία» σε
ανακοίνωσή του µε αφορµή την έναρξη της ανακύ-
κλωσης στην Αντίπαρο τη χαιρετίζει ανεπιφύλακτα,
οστόσο επισηµαίνει ότι έγινε µετά από µεγάλη

καθυστέρηση. Επίσης καλεί όλους τους πολίτες του
νησιού να συµµετέχουν µαζικά βοηθώντας έτσι
ουσιαστικά το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυ-
ξη. Τέλος επισηµαίνεται ότι σύντοµα πρέπι να αρχί-
σει η µεταφορά των απορριµµάτων στο ΧΥΤΑ
Πάρου-Αντιπάρου και η αποκατάσταση του ΧΑ∆Α
«χωµατερής».

Ξεκίνησε  η  ανακύκλωση  με  συναυλία  στην  Αντίππαρο

«Ðñïôåñáéüôçôá êáé
õðï÷ñÝùóç ãéá üëïõò»

ΦΦωωττοογγρρααφφίίαα
μμεε  σσυυμμββοολλιισσμμόό  
Ο πρόεδρος του
νεοδηµιουργηθέ-
ντα φορέα διαχεί-
ρισης του ΧΥΤΑ
Πάρου Αντιπάρου
Γιώργος
Καρατζάς και η
πρόεδρος της κοι-
νότητας
Αντιπάρου κ.
Βαρβάρα Μανέτα
σε µια συµβολική
κίνηση. Η ανακύ-
κλωση ξεκινά
από την εκπαί-
δευση των
µικρών παιδιών.
Αυτά άλλωστε θα
αντιµετωπίσουν
την οικολογική
καταστροφή που
τους κληρονοµή-
σαµε εµείς οι
µεγάλοι. Η φωτο-
γραφία ελήφθη
από την
Αντίπαρο, όπου
ξεκίνησε και εκεί
το πρόγραµµα
της ανακύκλω-
σης.

Με επιστολή του, που έχει αποδέκτες το
Υπουργείο Παιδείας, το Γραφείο
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Πάρου
Αντιπάρου, το ∆ηµοτικό Σχολείο Αντιπάρου
και κοινοποιείται στα τοπικά ΜΜΕ, ο πρόε-
δρος του συλλόγου Γονέων και κηδεµόνων
του πιο πάνω σχολείου κ. Γιάννης
Τριαντάφυλλος, επισηµαίνει µεταξύ άλλων ότι
το σχολείο ξεκίνησε µε ελλείψεις σε διδακτικό
προσωπικό. Ολόκληρη η επιστολή του κ.
Τριαντάφυλλου έχει ως εξής:

“Αντίπαρος, 25-9-08

Χαιρετίσµατα
στην εξουσία
Το σχολικό έτος 2008-2009 άρχισε µε τους
καλύτερους οιωνούς και προοπτικές. Ο ίδιος ο
Υπουργός Παιδείας (καθ’ όλα συµπαθέστατος
και λαλίστατος) από το βήµα των τηλεοπτι-
κών καναλιών και εφηµερίδων υπερήφανος
βροντοφώναξε ότι είναι η χρονιά φέτος που
δε θα υπάρξει κανένα κενό σε όλα τα σχολεία
της Επικρατείας. Έπειτα, διαβάζοντας όλους
αυτούς τους χαιρετισµούς - ευχολόγια, ωραίες
επιστολές στις τοπικές εφηµερίδες από
νοµάρχες, δήµαρχους, έπαρχους, συµβού-
λους, προϊσταµένους… έπεισα τον εαυτό µου
ότι κάτι αλλάζει σε αυτόν τον τόπο, ότι κάτι
καλύτερο ξηµερώνει για τα µικρά νησάκια
µας.
Βαδίζουµε όµως την τελευταία εβδοµάδα
του Σεπτεµβρίου και είναι ώρα να ξυπνήσου-
µε... ∆ιαβάζω, µαθαίνω, ακούω ότι πολλά
κενά υπάρχουν σε όλα τα σχολεία της χώρας.
Προβλήµατα στέγασης, προβλήµατα βιβλίων,
προβλήµατα κενών σε πολλά µαθήµατα. Για
το δικό µας, είπαν, σχολείο, στο οποίο έχω
την τιµή να είµαι στο Σύλλογο Γονέων και
Κηδεµόνων πρόεδρος και επί σειρά ετών µετά
στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο υπάρχει αυτή τη
στιγµή πρόβληµα γυµναστή και µουσικού.
Συµπτωµατικά προχθές είδα στην τηλεόραση

µερικές εκατοντάδες γυµναστές να φωνάζουν
έξω από το υπουργείο Παιδείας γιατί περιµέ-
νουν το διορισµό που τους τάξανε, ο οποίος,
όµως, ποτέ δεν έρχεται. Άντε στην καλύτερη
να προσλάβουν κανέναν ωροµίσθιο…
Στην αρχαία Αθήνα (πόλη - κράτος) η
εκπαίδευση βασιζόταν σε τρεις δασκάλους:
στους γραµµατιστές (γραφή, ανάγνωση,
µαθηµατικά), στους κιθαριστές (µουσική, ποί-
ηση) και τέλος στους παιδοτρίβες (φυσική
ανάπτυξη, γυµναστική).
Στην Ελλάδα του 2008 αυτά τα έχουµε
ξεπεράσει και αφαιρούµε από τα εκατό περί-
που παιδιά του δηµοτικού σχολείου
Αντιπάρου το δικαίωµα να κάνουν γυµναστική
ή να µάθουν λίγα τραγουδάκια και ορισµένες
νότες. Σε τηλεφωνικές ενοχλήσεις µελών του
Συλλόγου προς τους προϊσταµένους η απά-
ντηση είναι εύκολη: «υπάρχουν και σε άλλα
σχολεία κενά. Εµείς τα αναφέραµε έγκαιρα,
περιµένουµε διορισµούς από το υπουργείο για
να καλυφθούν τα κενά του σχολείου σας».
Και οι µέρες περνάνε ήσυχα και ωραία.
Βέβαια υπάρχει και µια άλλη εκδοχή, ότι το
σχολικό έτος αρχίζει επίσηµα την πρώτη
Σεπτεµβρίου µόνο για τους µαθητές και τους
γονείς, για το επίσηµο κράτος µάλλον αρχίζει
∆εκέµβριο - Ιανουάριο…
Με αυτόν τον τρόπο, πέρυσι, η δεύτερη
νηπιαγωγός ήρθε στην Αντίπαρο αρχές
∆εκεµβρίου. Με αυτό τον τρόπο, για το ολοή-
µερο σχολείο δεν ήρθε ποτέ δάσκαλος την
περσινή χρονιά και απλώς το ολοήµερο υπο-
λειτούργησε µε ορισµένες ώρες υπερωρίας
που δόθηκαν στους ήδη υπάρχοντες διορι-
σµένους δασκάλους και µε ορισµένα µαθήµα-
τα ειδικοτήτων.
Εφέτος συµβαίνει και ένα άλλο παρά παρά-
ξενο! Ο µέχρι πέρυσι διευθυντής του σχολεί-
ου µετατίθεται στο Λονδίνο (Αγγλία) από τον
περασµένο Ιούνιο. Του ευχόµαστε ολόψυχα
βέβαια ό,τι το καλύτερο και ελπίζουµε σύντο-
µα να αναλάβει πάλι τις τύχες αυτού του σχο-

λείου. Και ενώ όλοι πιστεύουµε ότι τη θέση
του διευθυντή θα αναλάβει κάποιος δάσκαλος
που έχει την οργανική του θέση στην
Αντίπαρο και υπηρετεί στο σχολείο αρκετά
χρόνια τώρα, ξαφνικά στο παρά πέντε
κάποιος άλλος δάσκαλος από την Πάρο (µάλ-
λον µε περισσότερα µόρια) κάνει αίτηση να
αναλάβει αυτός διευθυντής του σχολείου µας.
Θα αναφέρω εδώ ότι ο συγκεκριµένος δάσκα-
λος είναι άξιος, εργατικός κι έχει όρεξη να
προσφέρει σε ό,τι αναλάβει, αλλά!!! ο διορι-
σµός γιατί να γίνει τόσο καθυστερηµένα; ∆εν
θα ήταν καλύτερα να έχει αναλάβει από την
αρχή του σχολικού έτους, φτάνει Οκτώβρης
και ακόµη δεν έχει τοποθετηθεί στο σχολείο…
Μήπως θα χρειαστεί αρκετό χρόνο να γνωρί-
σει πρόσωπα και πράγµατα στον νησί µας;
Μήπως θα είναι λίγο δύσκολο να διευθύνει το
σχολείο αφού όλοι ξέρουµε ότι δεν µένει
στην Αντίπαρο, αλλά έχει µόνιµη κατοικία
στην Πάρο; Ο Σύλλογος Γονέων και
Κηδεµόνων, βέβαια, θα στηρίξει και θα βοη-
θήσει ηθικά και υλικά κάθε προσπάθεια για το
καλό του σχολείου και των παιδιών.
Με όλα κι όλα αυτά, τέλος, θα ήθελα να
θέσω δύο ερωτήµατα σε όλους τους γονείς
που έχουν παιδιά στην πρωτοβάθµια και δευ-
τεροβάθµια εκπαίδευση:
Πιστεύει κανένας από εσάς ότι µπορεί το
παιδί του να πάρει τίτλο σπουδών ξένης
γλώσσας (αγγλικά, γαλλικά, γερµανικά) χωρίς
να πάει φροντιστήριο;;; Είναι δυνατόν στα
σχολεία µας να µάθει κάποιο παιδί µια ξένη
γλώσσα;;; Πιστεύει κανένας από εσάς ότι
µπορεί κάποιο παιδί να εισαχθεί σε ελληνικό
Πανεπιστήµιο αν δεν παρακολουθεί επί σειρά
ετών «ιδιαίτερα» µαθήµατα σε φροντιστή-
ριο;;; Φίλοι γονείς µην κρυβόµαστε πίσω από
το δάχτυλό µας… Το µόνο που λειτούργησε
στη δήθεν δωρεάν δηµόσια παιδεία(!!!) είναι
η παραπαιδεία.
Τα παιδιά αρχίζουν το φροντιστήριο και τα
ιδιαίτερα µαθήµατα από τις πρώτες τάξεις του

δηµοτικού. Όλοι οι γονείς ξοδεύουν περιου-
σίες για τα παιδιά τους. Ξένες γλώσσες, µαθη-
µατικά, φυσική, χηµεία, έκθεση, αρχαία…
Όπου δρόµος και φροντιστήριο, όπου στενό
και καθηγητής που κάνει ιδιαίτερα µαθήµατα.
Και βέβαια µε τι βλέψεις ένας δάσκαλος να
διδάξει σε σχολείο µε µισθό πείνας 900-1000
ευρώ… Κι αφού ξέρει ότι άλλοι συνάδελφοί
του αµείβονται µε 15-20-30 ευρώ την ώρα
κάνοντας ιδιαίτερα στους ίδιους µαθητές.
Μήπως, λοιπόν, θα πρέπει να καλούµε τους
επισήµους και στα εγκαίνια του φροντιστη-
ρίων; Προς τι, λοιπόν, τα νέα σχολεία;;; Γιατί
το κόψιµο κορδέλας στα νέα κτίρια;;; Γιατί
µας ζητάνε να βρούµε οικόπεδα; Αφού όλοι
ξέρουµε ότι τα ήδη υπάρχοντα υπολειτουρ-
γούν. Όλοι µας έχουµε ακούσει µαθητές και
γονείς να παρακαλούν να µη λειτουργούν τα
σχολεία για να δοθεί περισσότερος χρόνος
στα φροντιστήρια να κάνουν τη δουλειά
τους…
Μερικές φορές προσπαθώ να εξηγήσω σε
ορισµένους φίλους τουρίστες την κατάσταση
της ελληνικής παιδείας και πραγµατικά δεν
πιστεύουν ότι όλα τα σπίτια ξοδεύουν τόσα
χρήµατα για να µάθουν τα παιδιά τους µια
ξένη γλώσσα, ή ότι πρέπει να πληρώνεις
έξτρα χρήµατα για να συµπληρώσεις τα κενά
του σχολείου.
Εσείς, λοιπόν, που αποφασίζετε για το µέλ-
λον των παιδιών µας, εσείς που κάθε τόσο
αλλάζετε το σύστηµα εισαγωγής στην τριτο-
βάθµια εκπαίδευση, εσείς που θέλετε να
κάνετε ιδιωτικά πανεπιστήµια, εσείς που παίρ-
νετε τις αποφάσεις για εµάς χωρίς εµάς,
αλλάξτε τρόπο σκέψης γιατί κάθε χρόνο θα
είναι χειρότερα…
Χαιρετίσµατα λοιπόν στην εξουσία!!! 
Φιλικά πάντα!!! 

Γιάννης Τριαντάφυλλος
Πρόεδρος Συλλόγου Γονέων

και Κηδεµόνων ∆ηµοτικού Σχολείου
και Νηπιαγωγείου Αντιπάρου

Επιστολή προς κάθε ανευθυνοϋπεύθυνο
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Ολοκληρώθηκε µε επιτυχία το
Σάββατο 27 Σεπτεµβρίου στα γήπε-
δα τένις στην Αγία Ειρήνη το διεθνές
τουρνουά τένις συνολικού επάθλου
10.000 δολαρίων. Στο τουρνουά, που
διοργανώθηκε για πρώτη φορά στο
νησί µας, πήραν µέρος 64 αθλητές
από 29 χώρες και από τις πέντε
ηπείρους.
Στον τελικό του µονού αγωνίστηκε ο
∆ηµήτρης Κλεφτάκος µε τον Ελβετό
Mathieu Guenat. Νικητής αναδεί-
χθηκε ο Ελβετός µε 2-0 σετ (6-4, 6-
4), µε τον 19χρονο ∆ηµήτρη
Κλεφτάκο να αποθεώνεται από τους
φιλάθλους και να κλέβει την παρά-
σταση.
Στον τελικό του διπλού που έγινε την
Παρασκευή 26 Σεπτεµβρίου αγωνί-
στηκαν ο Ελληνογερµανός ∆ηµήτρης
Κλεφτάκος µε παρτενέρ τον Γερµανό
Dennis Bloemke απέναντι στο ζευγά-
ρι Colin Fleming (Βρετανός) και
Colin O’Brien (Ιρλανδός). Μετά από
συναρπαστικό αγώνα που κράτησε
δυο ώρες, ο Έλληνας ∆ηµήτρης
Κλεφτάκος και ο παρτενέρ του κέρ-

δισαν µε 2-0 σετ (6-3, 6-4), ενθου-
σιάζοντας το κοινό.
Το τουρνουά οργάνωσε µε απόλυτη
επιτυχία ο αντιπρόεδρος της ΕΦΟΑ
Σπύρος Μουζακίτης ενώ στους τελι-
κούς το παρόν έδωσε και ο Πρόεδρος
της ΕΦΟΑ Σπύρος Ζαννιάς.
Όλες οι αρχές του νησιού παρακο-
λούθησαν τον τελικό, µε επικεφαλής
τον ∆ήµαρχο Χρήστο Βλαχογιάννη
και την Έπαρχο Γρηγορία
Πρωτολάτη. Παρόντες ήταν και η
Αντιδήµαρχος Άννα Κάγκανη, ο
Πρόεδρος του ∆ΟΝΑ Φραγκίσκος
Βελέντζας ο επικεφαλής της µειοψη-
φίας Λουϊζος Κοντός, ο ∆ηµοτικός
Σύµβουλος Κώστας Μπιζάς και  η
Πρόεδρος του Τ.Σ. Νάουσας Μαρία
Τριπολιτσιώτη.
Στον χαιρετισµό του, ο πρόεδρος της
ΕΦΟΑ Σπύρος Ζαννιάς δήλωσε:
«Στην Πάρο δηµιουργείται, µοναδική
ζεύξη του σωµατειακού αθλητισµού
µε την ικανή διοίκηση του σωµατεί-
ου και τον πρόεδρο κ. Θέµη
Καλπακτσόγλου, της ιδιωτικής πρω-
τοβουλίας µε τον ικανό και ανθρώπι-

νο επιχειρηµατία κ. Βασίλη
Ιωακειµίδη και την Νοµαρχιακή και
τοπική αυτοδιοίκηση, µε τον
∆ήµαρχο Χρήστο Βλαχογιάννη και
την Έπαρχο Γρηγορία Πρωτολάτη.
Είµαι βέβαιος ότι τα αποτελέσµατα
για το άθληµά µας θα είναι άµεσα
και σε όφελος του νησιού και γενικό-
τερα του Ελληνικού αθλητισµού.
Κάναµε πρόταση στον ∆ηµήτρη
Κλεφτάκο να αγωνίζεται µε τα χρώ-
µατα της Ελλάδας και θέλω να
πιστεύω ότι πολύ σύντοµα θα έχουµε
τη θετική του απάντηση».
Ο ∆ήµαρχος Χρήστος Βλαχογιάννης
απευθυνόµενος στους φιλάθλους
που παρακολούθησαν τους τελικούς
επεσήµανε τα εξής: «Θα είµαστε
δίπλα σε τέτοιες διοργανώσεις και θα
συνεισφέρουµε στο µέτρο των δυνα-
τοτήτων µας, έτσι ώστε να γίνουν
ακόµα µεγαλύτερες διοργανώσεις σε
αυτές τις θαυµάσιες εγκαταστάσεις.
Ευχαριστώ όλους όσους συνέβαλαν
σε αυτήν την διοργάνωση και ιδιαίτε-
ρα την διοίκηση της ΕΦΟΑ».
Η Έπαρχος Γρηγορία Πρωτολάτη

από την πλευρά της τόνισε: «Γνωρίζω
το τένις, αγαπώ τον αθλητισµό και
τέτοιες διοργανώσεις προβάλλουν το
νησί µας και φέρνουν την νεολαία
στα γήπεδα. Η Πάρος απέκτησε άλλη
µία σηµαντική αθλητική εγκατάστα-
ση και ευχαριστώ τον Πρόεδρο και
το ∆.Σ. της ΕΦΟΑ γι’ αυτήν την
σηµαντική διοργάνωση, που ανέθε-
σαν στο νησί µας».
Ο Πρόεδρος του σωµατείου Οµίλου
Αντισφαίρισης Πάρου Θέµης
Καλπακτσόγλου ευχαρίστησε τους
χορηγούς που βοήθησαν στην πραγ-
µατοποίηση του σοβαρού αυτού
τουρνουά, την ΕΦΟΑ για την ανάθε-
ση του, όπως και όλους τους εθελο-
ντές και φίλους του τένις στην Πάρο
και δήλωσε ότι «µε τέτοιες διοργανώ-
σεις θα καταφέρουµε να αναπτύξου-
µε το τένις στο νησί µας, το οποίο
έχει ζωή µόνο τριών ετών».
Οι αθλητές που πήραν µέρος στο
τουρνουά της Πάρου συνεχίζουν να
αγωνίζονται στο Ρέθυµνο, όπου κλεί-
νει ο κύκλος των τριών τουρνουά
που ξεκίνησαν από την Κεφαλλονιά.

∆ιεθνέςς  τουρνουά  τένιςς  στην  Αγία  Ειρήνη

Ολοκληρώθηκε µε επιτυχία

Ο βουλευτής ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Κυκλάδων Παναγιώτης
Ρήγας σε ανακοίνωσή του
στις 24 Σεπτεµβρίου και
µε τίτλο «Το νόµιµο δεν
είναι πάντοτε και ηθικό
κύριε Κόκκινε» τονίζει τα
εξής: 
«Στην εφηµερίδα «ΠΡΩΤΟ
ΘΕΜΑ» στο τεύχος της
Κυριακής 14 Σεπτεµβρίου,
υπήρχε σύντοµο σχόλιο για
την απευθείας ανάθεση δύο
µελετών από τον Γενικό
Γραµµατέα της Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου κο Κόκκινο,
µε την επισήµανση ότι η προ-
θεσµία που έδινε η πρόσκλη-
ση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
στους υποψηφίους αναδόχους
για την υποβολή προσφορών
ήταν µόλις δύο ηµέρες.
Το συγκεκριµένο δηµοσίευµα
γεννά ερωτηµατικά, τα οποία
γίνονται πελώρια από τη στιγ-
µή που η περαιτέρω έρευνα
του θέµατος αποκαλύπτει ότι
οι απευθείας αναθέσεις δεν
είναι δύο αλλά δέκα και ότι ο
συνολικός προϋπολογισµός
τους ανέρχεται στα 900.000
ευρώ!
Πράγµατι, στην ιστοσελίδα
της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου είναι αναρτηµένες
δέκα προσκλήσεις εκδήλωσης

ενδιαφέροντος µε ηµεροµη-
νίες ανάρτησης από 1 έως 3
Σεπτεµβρίου, που αφορούν
στην ανάθεση αντίστοιχων
µελετών καθώς και στην
παροχή υπηρεσιών συµβού-
λου.
Η προθεσµία που δίνεται
στους υποψηφίους αναδόχους
για την υποβολή των προσφο-
ρών τους είναι για τις µεν τέσ-
σερις (4) µελέτες δύο (2)
ηµέρες και για τις υπόλοιπες
έξι (6) µελέτες τέσσερις (4)
ηµέρες.
Μπορούµε από τώρα να
µαντέψουµε την απάντηση
του Γενικού Γραµµατέα της
Περιφέρειας στις απορίες που
προκαλούν στον καθένα µας
οι πιο πάνω ενέργειές     του.
Θα απαντήσει ότι εκ του
νόµου δύναται να αναθέτει
απευθείας µέχρι του ποσού
των 130.000 ευρώ µελέτες
και έργο παροχής υπηρεσιών
συµβούλου για την υποστήρι-

ξη έργων και δράσεων του
ΠΕΠ.
Αν ισχύσει εδώ η ρήση του
κου Καραµανλή ότι «το νόµι-
µο είναι ταυτόχρονα και
ηθικό», τότε ο κος Κόκκινος
είναι…….καλυµµένος και
σύµφωνος µε την πρωθυ-
πουργική και κυβερνητική
ηθική. Είναι όµως εκτεθειµέ-
νος απέναντι στην συντριπτι-
κή πλειοψηφία των πολιτών
που δεν αποδέχονται -όπως
έδειξε η περίπτωση

Βουλγαράκη- την άποψη του
Πρωθυπουργού, δηλαδή την
κατ’ ανάγκη ταύτιση του νόµι-
µου µε το ηθικό.
Επειδή και εµείς ανήκουµε
στην κατηγορία των δύσπι-
στων πολιτών που προκαλού-
νται από τις ενέργειες κυβερ-
νητικών στελεχών και από τις
πρωθυπουργικές αντιλήψεις
περί νόµιµου και ηθικού,
καλούµε τον κο Κόκκινο να
απαντήσει στα παρακάτω
ερωτήµατα µας:
Γιατί ενώ οι προσκλήσεις
εκδήλωσης ενδιαφέροντος
είχαν συνταχθεί εδώ και
αρκετό καιρό και σε διαφορε-
τικό χρόνο η κάθε µία «βγή-
καν στον αέρα» και οι δέκα
µαζί «πακέτο»;
Γιατί η προθεσµία που δίνεται
στους υποψήφιους αναδόχους
για την κατάθεση των προ-
σφορών τους, είναι εξόφθαλ-
µα µικρή, δηλαδή από δύο
έως τέσσερις ηµέρες;

Αληθεύει η πληροφορία ότι
υπήρξε παρέµβαση στην επι-
τροπή αξιολόγησης των προ-
σφορών, προκειµένου να επι-
λεγούν συγκεκριµένοι υποψή-
φιοι ανάδοχοι;
Αληθεύει η πληροφορία ότι
υπάρχει πρόθεση να επανα-
ληφθούν ορισµένες προσκλή-
σεις εκδήλωσης ενδιαφέρο-
ντος γιατί κάποιοι «παρείσα-
κτοι» που κατέθεσαν προσφο-
ρές µπορεί να αξιολογηθούν
υψηλότερα και έτσι να απο-
κλειστούν υποψήφιοι της
προτίµησης του κου Γενικού
Γραµµατέα; 
Θα παρακαλούσαµε τον κο
Κόκκινο να απαντήσει συγκε-
κριµένα επί των ερωτήσεων
µας. Αν πρόκειται να επανα-
λάβει την κασέτα για το εθνο-
σωτήριο έργο του
Πρωθυπουργού και της
Κυβέρνησης της Νέας
∆ηµοκρατίας, για την σεµνό-
τητα και ταπεινότητα των
κυβερνητικών στελεχών και
για τα «µαύρα» χρόνια του
ΠΑΣΟΚ, καλύτερα να µην
απαντήσει και να µας παρα-
πέµψει απευθείας στην συνέ-
ντευξη του κυρίου
Καραµανλή στην
Θεσσαλονίκη στα εγκαίνια της
∆ΕΘ».

Ανακοίνωση  Παναγιώτη  Ρήγα:

«Ôï íüìéìï äåí åßíáé ðÜíôïôå
êáé çèéêü êýñéå Êüêêéíå»

Ο ∆ηµήτρης
Κλεφτάκος

Ο Ελβετός
Mathieu
Guenat
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Πάρος Παροικιά κατάστηµα 40 τµ στην κεντρική αγορά,
wc.
Μεσιτικό Λεοντής, τηλ. 6944276444
Πάρος Παροικιά πωλείται επιχείρηση κρεπερί µπαρ καφέ
στην κεντρική αγορά µόνο 35.000 ευρώ.
Μεσιτικό Λεοντής, τηλ. 6944276444
Πάρος Νάουσα παραδοσιακή κατοικία δυο ορόφων 110 τµ
σε κεντρικό σηµείο. Τιµή 220.000 ευρω.
Μεσιτικό Λεοντής, τηλ. 6944276444
Πάρος Λεύκες πολύ παλιό παραδοσιακό σπίτι δυο ορόφων
80 τµ σε κεντρικό σηµείο µε πρόσβαση αυτοκινήτου.
Μεσιτικό Λεοντής, τηλ. 6944276444
Πάρος Κάµπος - Βουτάκος σε οικόπεδο εντός οικισµού
600 τµ παραδοσιακή οικία 118 τµ µε τρία υπνοδωµάτια,
δυο µπάνια, αποθήκη, σκεπαστή βεράντα και θαυµάσια θέα
θάλασσα.
Μεσιτικό Λεοντής, τηλ. 6944276444
Πάρος Ασπριές πάνω από την Παροικιά, αγροτεµάχιο
13.000 τµ άρτιο οικοδοµήσιµο µε δρόµο και θαυµάσια θέα.
Μεσιτικό Λεοντής, τηλ. 6944276444
Πάρος Παροικιά αγροτεµάχιο 4 στερεµάτων µε χαρτί
δασικού, δρόµο και φανταστική θέα.
Μεσιτικό Λεοντής, τηλ. 6944276444
Πάρος Αλυκή παραδοσιακής αρχιτεκτονικής µεζονέτα µε
δυο υπνοδωµάτια µεγάλο σαλόνι, γκαράζ, πάνω σε λόφο µε
θαυµάσια θέα και οικόπεδο εντός οικισµού.
Μεσιτικό Λεοντής, τηλ. 6944276444
Πάρος Παροικιά σπίτι µονοκατοικία 60 τµ, µε δυο δωµά-
τια, βεράντες σε καλή κατάσταση. Τιµή 80.000 ευρώ.
Μεσιτικό Λεοντής, τηλ. 6944276444
Πάρος Άσπρο Χωριό διαµέρισµα δυάρι, υπνοδωµάτιο,
κουζίνα, σαλονάκι, τζάκι, βεράντα, πολύ καλή θέα µόνο
110.000 ευρώ.
Μεσιτικό Λεοντής, τηλ. 6944276444
Πάρος Αλυκή αγροτεµάχιο 4.000 τµ άρτιο οικοδοµήσιµο
µε πολύ καλή θέα και δρόµο. Τιµή 100.000 ευρώ.
Μεσιτικό Λεοντής, τηλ. 6944276444
Πάρος Φάραγκας επί του δρόµου 2.500 τµ αυτόνοµο
αγροτεµάχιο µε άδεια για δυο σπίτια 125 τµ συνολικά και
θαυµάσια θέα την παραλία.
Μεσιτικό Λεοντής, τηλ. 6944276444
Πάρος Λεύκες αγροτεµάχιο 4.600 τµ κοντά στους µύλους
άρτιο οικοδοµήσιµο µε θέα θάλασσα. Τιµή 88.000 ευρώ.
Μεσιτικό Λεοντής, τηλ. 6944276444
Πάρος ∆υτικά οικόπεδο εντός οικισµού 4.000 τµ µε καλή
θέα, κτίζει 900 τµ, όλες οι παροχές.
Μεσιτικό Λεοντής, τηλ. 6944276444
Πάρος Πούντα 50 µέτρα από θάλασσα οικία 80 τµ µε δυο
υπνοδωµάτια σε οικόπεδο 1500 µ εντός οικισµού µε θαυµά-
σιο κήπο µε πολλά δέντρα, δυο πηγάδια, µπορεί να οικοδο-
µήσει ακόµα 200 τµ .τιµή 250.000 ευρώ.
Μεσιτικό Λεοντής, τηλ. 6944276444

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.

Ένα γκολ του ∆ουνιά
στο 34’ έκρινε την ανα-
µέτρηση ανάµεσα στον
ΑΜΕΣ Νηρέα Νάουσας
και της Καλλονής
Μυτιλήνης το απόγευµα
της Κυριακής 28
Σεπτεµβρίου στο γήπεδο
της Παροικιάς στην πρε-
µιέρα του πρωταθλήµα-
τος της ∆’ Εθνικής. Η
Καλλονή έφυγε µε τη
νίκη και τους τρεις βαθ-
µούς, ενώ ο Νηρέας θα
µπορούσε τουλάχιστον
να είχε πάρει το βαθµό
της ισοπαλίας, αν ο
Ζορµπαλάς στο 73’
νικούσε τον πορτιέρο
της Καλλονής Πετκάρη
από τη βούλα του
πέναλτι.
Να σηµειώσουµε επίσης
ότι ο Νηρέας παρουσιά-
στηκε στο πρώτο του
παιχνίδι στην ∆’ Εθνική
λαβωµένος αφού έξι
βασικοί ποδοσφαιριστές
του δεν αγωνίστηκαν
λόγω τραυµατισµού.
Το παιχνίδι παρακολού-
θησαν περίπου 250
φίλαθλοι που αψήφησαν
τη βροχή που έπεφτε
κατά διαστήµατα στο
πρώτο ηµίχρονο.
Ήταν το πρώτο παιχνίδι

του ΑΜΕΣ Νηρέα
Νάουσας Πάρου στην
ιστορία του στην ∆’
Εθνική και το πρώτο
Παριανής οµάδας στην
κατηγορία. Τόσο ο
Νηρέας Νάουσας Πάρου
όσο και η Καλλονή
Μυτιλήνης ήταν οι
οµάδες που ανέβηκαν
την περυσινή σαιζόν
στην ∆’ Εθνική από τα
τοπικά πρωταθλήµατα
που αγωνίσθηκαν.
Πολύ καλή η διαιτησία

του ∆ριτσάκη και των
εποπτών Βουτσά και
Κοτζαµανίδη από τον
Πειραιά. Την κίτρινη
κάρτα του διαιτητή
είδαν οι: Παντελαίος,
Κρητικός, (Νηρέας)
Μαγκανάς και
Σεραφίγγος (Καλλονή).
ΑΜΕΣ ΝΗΡΕΑΣ ΝΑΟΥ-
ΑΣ: Σκιαδάς, Τσάνης,
Μητσόπουλος,
Μαυρίδης, Παντελαίος
(87’ Τσουκάνι),
Ζορµπαλάς, Μποφάκος

(69’ Κρητικός),
Μητρόπουλος, Γρίβας,
Σταθόπουλος, ∆ιαµαντής
(84’ Κρίστο Νίνο).
ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗ ΜΥΤΙ-
ΛΗΝΗΣ: Πετκάρης,
Ριζούλης, Κριτσωτάκης,
Βαλιός, Μαγκανάς,
Λουτραγώτης, ∆ουνιάς
(77’ Τουµπακάρης),
Καρτάλης (93’
Παπαδόπουλος),
Σεραφίγγος (64’
Μελαχροινός),
Χατζηκυριάκος, Γκιάτα.

ΈΈφφυυγγεε
ηη  ΦΦεεββρρωωννίίαα
ΙΙοορρδδάάννηη
Στις 19 Σεπτεµβρίου έφυγε η
Φεβρωνία Ιορδάνη σε ηλικία 79 ετών
έπειτα από πολύχρονη ασθένεια. Η
Φεβρωνία ήταν το πρώτο από τα 8
παιδιά του Κώστα και της Ελένης
Μπιζά.
Η Φεβρωνία µε το σύζυγό της Λινάρδο, δηµιούργησαν υπο-
δειγµατική για το ήθος τους οικογένεια, αποτελούµενη από
τον Κώστα, το Νίκο και την Ελένη. Η εξόδιος ακολουθία
τελέσθηκε στον Ιερό Ναό της Εκατονταπυλιανής. Στην
τελευταία της κατοικία τη συνόδευσε πλήθος κόσµου.

Ευχαριστήριο
Τις θερµές µας ευχαριστίες εκφράζουµε σε όλους όσους
συµπαραστάθηκαν στο βαρύτατο πένθος µας για την απώ-
λεια της αγαπηµένης συζύγου και µητέρας Φεβρωνίας.

Ο σύζυγος Λινάρδος
τα παιδιά της Κώστας και Ζαµπέτα, Νίκος και

Ασηµίνα, Ελένη και Νίκος
τα εγγόνια της

Τέσσερα µατς έληξαν ισόπαλα, σε δυο είχαµε επικρά-
τηση των γηπεδούχων και σε ένα των φιλοξενούµενων.
Αυτή είναι η εικόνα των επτά παιχνιδιών της πρεµιέ-
ρας στον 8ο όµιλο της ∆’ Εθνικής. 
Αναλυτικά τα αποτελέσµατα της πρεµιέρας στον 8ο
όµιλο της ∆’ Εθνικής έχουν ως εξής:
ΑΜΕΣ NHΡΕΑΣ - ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗ ......................0-1
ΑΙΑΣ ΤΑΥΡΟΥ - ΑΓ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ..........................2-2
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ............................2-2
ΠΑΟ ΡΟΥΦ - ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ................................1-0
∆ΟΞΑ ΒΥΡΩΝΑ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ ..............0-0
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΟΣΙΩΝ ................0-0
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ - ΑΟ ΠΕΥΚΗ ............................3-0
Η επόµενες αγωνιστικές

(2η - 5/10/2008 - 16:00)

AIAΣ ΤΑΥΡΟΥ - ΑΜΕΣ ΝΗΡΕΑΣ
ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗ - ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
ΑΓ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ - ΠΑΟ ΡΟΥΦ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ - ∆ΟΞΑ ΒΥΡΩΝΑ
ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ - ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ - ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΟΣΙΩΝ - ΑΟ ΠΕΥΚΗ

(3η - 12/10/2008 - 16:00)
ΝΗΡΕΑΣ ΠΑΡΟΥ - ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
ΠΑΟ ΡΟΥΦ - ΑΙΑΣ ΤΑΥΡΟΥ
∆ΟΞΑ ΒΥΡΩΝΑ - ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ - ΑΓ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ - ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΑΟ ΠΕΥΚΗ - ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΟΣΙΩΝ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ

Τι έγινε στην πρεµιέρα της ∆’ Εθνικής

Ενοικιάζονται µια γκαρσονιέρα επιπλωµένη και µια κενή στους
Αµπελόκηπους κοντά και στους δύο σταθµούς του METRO.
Τηλ. 22840-21264 και 22840-24496
Ενοικιάζεται δυάρι στην περιοχή Κακάπετρα Παροικιάς µε
µερική επίπλωση. Τηλ. 6974489697, 2284024632, Σιφναίος
∆ηµήτρης
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.
Ενοικιάζεται, Παροικία, οικία πολυτελούς κατασκευής πέτρινη
56 τ.µ. επιπλωµένη µε α/c, βεράντα, κήπος, τιµή ανά µήνα 500
ευρώ. Τηλ.6978010678.
Ενοικιάσεις αυτοκινήτων µε τον µήνα. Τιµές χαµηλές.
Παροικία Πάρος. Πληροφορίες: Τηλ.: 2284023738,

6932905529, ∆ηµήτρης.
Πωλείται στην Παροικία η εν λειτουργία επιχείρηση
ζαχαροπλαστείου Χανιώτης. Τηλ.: 22840-21211
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.
Zητείται τεχνολόγος ή µηχανικός για παρακολούθηση οικοδο-
µικών έργων.
Aποστολή βιογραφικών στο info@ergorythmos.gr ή µέσω fax
στο 2284023274.
Ζητείται υπάλληλος από κατασκευαστική εταιρεία στην
Παροικιά. Τηλ. - Fax: 2284023353
Ζητείται νέος απόφοιτος Λυκείου µε εκπληρωµένες στρατιωτι-
κές υποχρεώσεις για εργασία σε τεχνική εταιρεία. Τηλ.
2284021874, e-mail: info@ergorythmos.gr

Αγγελίες

ΉΉτττταα  μμεε  11-00  ααππόό  ττηηνν  ΚΚααλλλλοοννήή  ΜΜυυττιιλλήήννηηςς  σσττοο  ππααρρθθεεννιικκόό  ττοουυ             

Ðïäáñéêü ìå ôï 



Π α ρ ι α ν ό ς  Τ ύ π ο ςΠ α ρ ι α ν ό ς  Τ ύ π ο ς 11Πέμπτη  2  Οκτωβρίου 2008

Μια πολύ όµορφη γιορτή µε κέφι
µουσική και ωραίους µεζέδες έγινε το
απόγευµα της Κυριακής 21
Σεπτεµβρίου στον Ναυτικό Όµιλο
Πάρου, για να τιµηθούν οι αθλητές
των τµηµάτων Κολύµβησης και
Ιστιοπλοΐας, που διακρίθηκαν ή συµ-
µετείχαν στις τελευταίες αγωνιστικές
διοργανώσεις. Παρόντες όλοι οι αθλη-
τές-τριες των τµηµάτων πολλοί γονείς
καθώς και ο ∆ήµαρχος Χρήστος
Βλαχογιάννης, η Έπαρχος Γρηγορία
Πρωτολάτη, ο Λιµενάρχης Ηλίας
Κουντροµιχάλης, ο πρόεδρος του
∆ΟΝΑ Φραγκίσκος Βελέντζας, η πρόε-
δρος του Λιµενικού Ταµείου Βάσω
Σκαραµαγκά, οι αντιδήµαρχοι
Μαρουσώ Φραγκούλη και Άννα
Κάγκανη και η πρόεδρος του Τοπικού
∆ιαµερίσµατος Νάουσας Μαρία
Τριπολιτσιώτη. Εκφωνήθηκαν όλα τα

ονόµατα των αθλητών-τριων του οµί-
λου και οι προπονητές τους συνεχά-
ρησαν δίνοντας τους από ένα τριαντά-
φυλλο. Τα περισσότερα χειροκροτή-
µατα, όπως ήταν αναµενόµενο απέ-
σπασε η Πολυξένη Σαρρή και η
Σταυρούλα Θεοχάρη, αλλά και η
«θορυβώδης» οµάδα Κολύµβησης.
Ο Ν.Ο.Π. ευχαριστεί τους προπονητές
της κολύµβησης Καζακίδη Θοδωρή
και Παντελαίου Μαρία, της ιστιο-
πλοΐας Σωτηρίου Βασίλη, Λεµάνη
Άγγελο και ∆ασκάλου Σπύρο, για τις
διακρίσεις των αθλητών καθώς επίσης
τον ∆ήµο Πάρου, το Επαρχείο Πάρου,
το Λιµεναρχείο Πάρου, τον ∆.Ο.Ν.Α.
Πάρου, την ∆.Ε.Π.Α. Πάρου, την
∆.Ε.Υ.Α. Πάρου, την εταιρεία Γ.
Ραγκούσης και ΥΙΟΙ Α.Ε., τον κ.
Τριαντάφυλλο Αναστάσιο, τον κ.
Κρίσπη Μιχάλη, το αρτοποιείο κου

Στέλιου Αλιπράντη και την Blue Star
Ferries.
Οι αθλητές και οι αθλήτριες οι οποίοι-
ες συµµετείχαν και διακρίθηκαν σε
αγώνες είναι οι παρακάτω:

Κολύµβηση
ΑΙΓΙΝΗΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΝ∆ΡΙΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΑΣΚΟ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΚΕΜΠΟΡΗΣ ΕΜΙΛ
ΓΚΙΝΗ ΕΥΑ
ΚΑΤΡΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΛΑΒ∆Α ∆ΕΣΠΟΙΝΑ
ΛΑΠΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΛΕΝΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΕΤΖΙ∆ΑΚΗ ΙΟΥΛΙΑ
ΝΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΙΤΤΑΡΑΣ ΗΛΙΑΣ
ΣΙΛΙΝΤΖΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΦΑΣΙΑΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

Ιστιοπλοΐα
ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΒΡΟΤΣΟΣ ΠΑΝΟΣ
ΓΚΟΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΚΟΚΑ ΦΙΛΙΠΠΑ
∆ΙΑΚΑΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΘΕΟΧΑΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΘΕΟΧΑΡΙ∆Η ΒΕΝΕΤΙΑ
ΚΑΠΕΤΑΝΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΑΘΙΕΛΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΠΑΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΟΛΥΚΑΝ∆ΡΙΤΗ ΑΜΑΛΙΑ
ΣΑΡΡΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΣΑΡΡΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΣΚΑΝ∆ΑΛΗΣ ΜΟΣΧΟΝΑΣ
ΣΚΙΑ∆ΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΚΟΥΡΤΗ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ
ΤΣΟΥΚΑΡΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΦΩΣΚΙΝΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ

ΓΓιιοορρττήή  ττοουυ  ΝΝααυυττιικκοούύ  ΟΟμμίίλλοουυ  ΠΠάάρροουυ

Συγχαρητήρια και τριαντάφυλλα…

Πρεµιέρα και στο ποδοσφαιρικό πρωτάθληµα της Α’
κατηγορίας Κυκλάδων είχαµε το Σαββατοκύριακο
27-28 Σεπτεµβρίου. Για τις οµάδες της Πάρου η
πρεµιέρα δεν ήταν και η καλύτερη. Νίκησε µόνο ο
ΑΟ Πάρου στο γήπεδο της Παροικιάς 2-1 τον
Αστέρα Τραγαίας Νάξου. Οι άλλες δυο οµάδες της
Πάρου γνώρισαν την ήττα. Ο Αστέρας Μαρµάρων µε
2-1 από το Φιλώτι στο γήπεδό του και ο
Μαρπησσαϊκός µε το βαρύ 8-0 από τον Πανναξιακό
στη Νάξο.

Αναλυτικά τα αποτελέσµατα της 1ης αγωνιστι-

κής έχουν ως εξής:
Α.Ο. ΠΑΡΟΥ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ: 2-1
ΚΑΡΤΕΡΑ∆ΟΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ: 2-1
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ - ΑΜΣ ΦΙΛΩΤΙΟΥ: 1-2
Α.Ο. ΚΟΡΩΝΙ∆Α - Α.Ο. ΛΑΒΑ: 2-2
ΚΕΜΑΣ ΙΟΥ - ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ: 1-0
ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ - ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ: 8-0

Επόµενες αγωνιστικές
(2η)
ΚΑΡΤΕΡΑ∆ΟΣ - Α.Ο. ΠΑΡΟΥ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ - Α.Ο. ΚΟΡΩΝΙ∆Α
ΑΜΣ ΦΙΛΩΤΙΟΥ - ΚΕΜΑΣ ΙΟΥ
Α.Ο. ΛΑΒΑ - ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ
ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ - ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ

(3η)
Α.Ο. ΠΑΡΟΥ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ
Α.Ο. ΚΟΡΩΝΙ∆Α - Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑ∆ΟΣ
ΚΕΜΑΣ ΙΟΥ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ
ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ
ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ - ΑΜΣ ΦΙΛΩΤΙΟΥ
ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ - Α.Ο. ΛΑΒΑ

ΠΠοοδδόόσσφφααιιρροο,,  ΑΑ’’  κκααττηηγγοορρίίαα  ΚΚυυκκλλάάδδωωνν

Νίκη µόνο ο Α.Ο. Πάρου 2-1 επί του Αστέρα Τραγαίας

                 ππααιιχχννίίδδιι  σσττηηνν  ∆∆’’  ΕΕθθννιικκήή

áñéóôåñü ï ÍçñÝáò
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Παράγονται στο σύγχρονο τυροκοµείο της Ένωσης Α.Σ. Πάρου και είναι γνήσια Παριανά προϊόντα

Η Σταυρούλα Θεοχάρη,
η αθλήτρια του Ν.Ο.
Πάρου, χάρισε µια
ακόµα µεγάλη διάκριση
στην Πάρο. Έπειτα από
θαυµάσια εµφάνιση
πήρε το χρυσό µετάλλιο
στο Πανελλήνιο
Πρωτάθληµα
Ιστιοπλοίας µε σκάφη
τύπου Laser 4.7.
Οι αγώνες έγιναν στη
Θεσσαλονίκη από τις 24
έως τις 27 Σεπτεµβρίου
2008 µε συµµετοχή 32
αθλητριών από 19 οµί-
λους. Η δεύτερη αθλή-
τρια του Ν.Ο. Πάρου
Βαλεντίνη Σκούρτη που
πήρε µέρος στο
Πανελλήνιο
Πρωτάθληµα κατέλαβε
τη 10η θέση. Ήταν η
δεύτερη συµµετοχή της
Σκούρτη σε αγώνες της
κατηγορίας µε σκάφη
LASER.
Οι άσχηµες καιρικές
συνθήκες που επικρά-
τησαν στο µεγαλύτερο
διάστηµα των αγώνων
δυσκόλεψαν τις προ-
σπάθειες των αθλητριών.
Η Σταυρούλα Θεοχάρη
έδειξε τις διαθέσεις για

το χρυσό από το ξεκίνη-
µα των αγώνων όταν και
πλασαρίστηκε στις
κορυφαίες θέσεις. Προς
το τέλος των αγώνων µια
«πρωτιά» της εξασφάλισε
και τη νίκη.
Ο προπονητής του Ν.Ο.
Πάρου Άγγελος Λεµάνης
που συνόδεψε την απο-
στολή δήλωσε για την
επιτυχία της Θεοχάρη:

«Για µια ακόµα φορά
κατακτήσαµε ένα ακόµα
χρυσό µετάλλιο αλλά
και µια πολλά υποσχό-
µενη εµφάνιση. Η αγω-
νιστική πείρα και η
συστηµατική δουλειά
ανταµείβεται. Ο Ν.Ο.

Πάρου σταθεροποιείται
σε ψηλές θέσεις».
Την απονοµή έκανε η
Υφυπουργός
Αθλητισµού Γιάννης
Ιωαννίδης. Παρόντες
ήταν και ο πρόεδρος και
αντιπρόεδρος της

Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής
Οµοσπονδίας.
Ο Ν.Ο. Πάρου ευχαρι-
στεί την Ναυτιλιακή
Εταιρεία Blue Star
Ferries για τις µετακι-
νήσεις αθλητών και υλι-
κού.

ΕΕκκππλληηκκττιικκήή  εεμμφφάάννιισσηη  ααππόό  ττηη  ΣΣττααυυρροούύλλαα  ΘΘεεοοχχάάρρηη  ττοουυ  ΝΝ..ΟΟ..  ΠΠάάρροουυ
σσττοο  ΠΠααννεελλλλήήννιιοο  ΠΠρρωωττάάθθλληημμαα  ΙΙσσττιιοοππλλοοΐΐααςς  LLaasseerr  44..77

Ðñþôç óôçí ÅëëÜäá

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

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

Ο  Σύλλογος  Προσττασίας
Ζώων  Πάρου  (PAWS)
γιορττάζζεει  ττηην  Ημέρα  ττων
Ζώων  σττις  4  Οκττωβρίου!
Η PAWS σας προσκαλεί στην ετήσια
φιλανθρωπική εκδήλωσή της, που θα
λάβει µέρος φέτος στην Γκαλερί
«Αποθήκη», στο
Κάστρο της
Παροικίας, το
Σάββατο 4
Οκτώβριου στις
19:30. Η προσφορά
της αίθουσας είναι
ευγενική χορηγία
του κ. Dirk
Drijbooms.
Θα προβληθούν
εικόνες από ανεπιθύ-
µητα ζώα της Πάρου
που έχουν βρει σπίτια µε τις προσπά-
θειες της PAWS, µπουφές µε κρασί,
και δηµοπρασία µε αντικείµενα αξίας
που έχουν δωριθεί από διάφορες επι-
χειρήσεις και ανθρώπους του νησιού.
Τα αντικείµενα προς δηµοπράτηση θα
εκτίθενται δύο ηµέρες πριν την εκδή-
λωση. Το εισιτήριο κοστίζει 15 ευρώ.
Η PAWS θέλει να πει ένα σπέσιαλ
«ευχαριστώ» σε όλες αυτές τις επιχειρή-
σεις που θέλησαν να έχουν έναν κου-
µπαρά αυτό το καλοκαίρι, και φυσικά,
σε όλους όσους συνεισέφεραν σε
αυτούς. Λεπτοµέρειες για τα χρήµατα
που µαζεύτηκαν φέτος από τους κου-
µπαράδες της PAWS µπορείτε να βρεί-
τε στις ιστοσελίδες της, www.paws.gr .
Η βοήθεια σας και η γενναιοδωρία σας
εκτιµάται πολύ.

Από το ∆Σ του συλλόγου

««ΟΟ  ΑΑρρχχίίλλοοχχοοςς
κκααιι  ηη
εεπποοχχήή  ττοουυ»»
Το Σάββατο 4
Οκτωβρίου 2008
στην αίθουσα του
Αρχίλοχου στις 8
µ.µ. θα παρουσια-
σθεί ο τόµος των
πρακτικών του Β΄
∆ιεθνούς
Επιστηµονικού
Συνεδρίου
Αρχαιολογίας που
είχε ως θέµα τον
Αρχίλοχο και την
εποχή του.
Ο τόµος εκδόθηκε
από το Ινστιτούτο
Αρχαιολογίας
Πάρου Κυκλάδων µε
την επιµέλεια της
προέδρου του ∆ρος
Αρχαιολόγου
Ντόρας
Κατσωνοπούλου,
του καθηγητή
Αρχαίας Ελληνικής
Φιλολογίας Ιωάννη
Πετρόπουλου και
της Αρχαιολόγου
Στέλλας Κατσαρού.
Το συνέδριο οργα-
νώθηκε από το
ΙΑΠΚ τον Οκτώβριο
του 2005 σε συνερ-
γασία µε το ∆ήµο
Πάρου και τον
Πολιτιστικό
Σύλλογο
«Αρχίλοχος».


