
Π
Λ

Η
Ρ

Ω
Μ

ΕΝ
Ο

ΤΕ
Λ

Ο
Σ

Τα
χ.

ΓΡ
Α

Φ
ΕΙ

Ο
Π

Α
ΡΟ

Υ
ΑΡ

ΙΘ
Μ

Ο
Σ

Α∆
ΕΙ

ΑΣ
03

∆εκαπενθήµερη
εφηµερίδα
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0ικαίωση
ΚΚααττέέρρρρεευυσσεε  ττοο  κκααττηηγγοορρηηττήήρριιοο  σσττοο  ΕΕφφεεττεείίοο  ΑΑιιγγααίίοουυ
ΑΑθθώώοοιι  οομμόόφφωωνναα  ΠΠααππααεευυσσττααθθίίοουυ  κκααιι  ΑΑρργγοουυζζήήςς

ΒΒεελλττιιωωµµέέννηη
κκααιι  ττοο
χχεειιµµώώνναα
ηη  αακκττοοππλλοοϊϊκκήή
σσυυγγκκοοιιννωωννίίαα

ΏΏρραα  γγιιαα
ττοο  ννέέοο
ααεερροοδδρρόόµµιιοο
ΠΠάάρροουυ
Νέα έργα υποδοµών
στις Κυκλάδες και
το Νότιο Αιγαίο
προϋπολογισµού 250
εκατ. ευρώ

ΑΑππόόλλυυττηη
ππρροοττεερρααιιόόττηητταα
Η κατασκευή του
νεού αεροδροµίου
προτείνει οµόφωνα η
Ν.∆. Πάρου - Αντιπά-
ρου                 Σελ. 5

«Το επλήρωσαν
και Έλληνες
ένθερµοι
πατριώται µε τα
κεφάλια των...»
Κυριακή 23 Νοεµ-
βρίου. Εορτασµός
της Εθνικής Αντί-
στασης         Σελ. 8

Νίκος Παπαευσταθίου:
«Η απόφαση της Ελληνικής ∆ικαιοσύνης, πέρα από την
προσωπική µου δικαίωση και την αποκατάσταση της
ηθικής τάξης, εκθέτει απόλυτα όλους εκείνους που επί
µακρό χρονικό διάστηµα επέµειναν σε αυτή την αβάσιµη
και ψυχοφθόρα διαδικασία. Λυπάµαι γιατί µε αυτή την
αντιπαραγωγική τους στάση, το µόνο που κατέδειξαν
ήταν µικροπρέπεια και απώλεια δηµιουργικού χρόνου.
Με βαθιά πίστη στο Θεό η δική µου στάση ήταν, είναι και
θα είναι πάντα για το αγαπηµένο µου νησί της Πάρου,
θέση προσφοράς και αγάπης και όχι αντιδικίας».

ηθική και πολιτική
ΕΕκκττεεθθεειιμμέέννοοιι  σσττηη  σσυυννεείίδδηησσηη  ττοουυ
ΠΠααρριιααννοούύ  λλααοούύ  όόσσοοιι  εεππιιχχεείίρρηησσαανν
ττηηνν  πποοιιννιικκοοπποοίίηησσηη  ττηηςς  πποολλιιττιικκήήςς
ζζωωήήςς  ττοουυ  ττόόπποουυ  μμααςς                                Σελ. 3

ΣΣττooνν  µµύύθθοο
ττηηςς  ΠΠάάρροουυ
Βιβλίο για του Παριανούς λατόµους
από τη συγγραφέα Κυριακή
Ραγκούση - Κοντογιώργου       Σελ. 9

Θεµιστοκλή ετοιµάσου
έρχεται η σειρά σου
Ο ΑΜΕΣ Νηρέας Νάουσας τον υποδέ-
χεται την Κυριακή στην Παροικιά για
την 7η αγωνιστική                  Σελ. 12

∆’ Εθνική

Σελ. 6-7

««ΕΕδδώώ  ΠΠοολλυυττεεχχννεείίοο,,
εεδδώώ  ΠΠοολλυυττεεχχννεείίοο»»
17 Νοεµβρίου 1973...
17 Νοεµβρίου 2008...
Πέρασαν 35 χρόνια...    Σελ. 11
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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
Αργουζής Κων/νος Κ
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ÄéáâÜóôå ìáò óå çëåêôñïíéêÞ ìïñöÞ óôï site: www.tinos.biz

Αριθµός λογαριασµού Εθνικής Τράπεζας για κατάθεση συνδροµών: 455/743761-79  Αργουζής Κων/νος
IBAN  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: GR 5201104550000045574376179

ΚΚύύρριιεε  ∆∆ιιεευυθθυυννττάά,,
Μοιάζει να ξυπνάµε από το λήθαργο και να
συνερχόµαστε από τον εφησυχασµό και τον
«ωχαδερφισµό» που µας διακρίνει ως κοινω-
νία εδώ και χρόνια, µετά τις προειδοποιή-
σεις ότι η οικονοµική κρίση, που ξεκίνησε
από τη Μέκκα του καπιταλισµού τις ΗΠΑ,
πρόκειται σύντοµα να χτυπήσει και τη δική
µας πόρτα.

Και σύµφωνα µε τις σχετικές εγχώριες ανα-
λύσεις ο τοµέας που πρόκειται να χτυπηθεί
περισσότερο από όλους τους άλλους είναι ο
τουρισµός, που αποτελεί και τη βαριά µας
βιοµηχανία.

Όµως η αφύπνιση δε σηµαίνει και πολλά
πράγµατα, εάν δεν συνοδεύεται µε δράσεις
µελετηµένες και µε στόχο, εν προκειµένω, η
τουριστική Πάρος να υποστεί τις µικρότερες
δυνατές απώλειες, από την οικονοµική
θύελλα που έρχεται.

Κατά την άποψή µου απαιτείται σχεδιασµός
έκτακτης ανάγκης και άµεση εφαρµογή του.
Και το ερώτηµα που τίθεται είναι ποιος είναι
σε θέση να επεξεργαστεί και να προτείνει
τέτοιο σχεδιασµό.

Το βέβαιο είναι ότι ο ∆ήµος από µόνος του
δεν µπορεί. Το ίδιο ισχύει και για κάθε
άλλο τοπικό φορέα που δραστηριοποιείται
στον τουρισµό.

Αυτό όµως που µπορεί να γίνει άµεσα είναι
µια σύσκεψη µε όλους τους φορείς και τους
οικονοµικούς και πολιτικούς παράγοντες
του νησιού, για να δοθεί κατ’ αρχήν η δυνα-
τότητα να ακουστούν όλες οι απόψεις και να
συνειδητοποιήσουν, όσοι ακόµη «καθεύ-
δουν», ότι το πορτοφόλι τους κινδυνεύει να
µείνει άδειο, αν δεν υπάρξουν άµεσα κινή-
σεις που θα κρατήσουν ψηλά το όνοµα της
Πάρου στην τουριστική αγορά.

Η κατάσταση είναι τέτοια που απαιτεί
έγκαιρη συνειδητοποίηση του προβλήµατος,
ψύχραιµη αντιµετώπιση, οµοψυχία και
συντονισµό προσπαθειών, ώστε το καράβι
που λέγεται Πάρος και που βρισκόµαστε
όλοι µέσα, να περάσει, όσο γίνεται ανώδυνα,
τη φουρτουνιασµένη θάλασσα που προβλέ-
πουν οι µετεωρολόγοι της παγκόσµιας και
της ελληνικής οικονοµίας.

Μετά τη θύελλα θα έχουµε τη δυνατότητα,
κατά τη συνήθειά µας, να ασχοληθούµε και
πάλι µε τα µικρά και τις µικρότητές µας.

Φιλικά
Πάροικος

Η Πάρος της δεκαετίας του 1920. Το ξενοδοχείο «Πάνδροσος» δεν έχει ακόµη χτι-
στεί. ∆εσπόζουν το εκκλησάκι της Αγίας Άννας και οι µύλοι στον οµώνυµο λόφο και
την ευρύτερη περιοχή. Η αµµουδιά του Κάτω Γιαλού καταλαµβάνει µεγάλη έκταση,
αφού ο παραλιακός δρόµος ακόµη δεν υφίσταται.

Το δίδαγµα από
τη δίκη Παπαευσταθίου
Η δικαιοσύνη απέδωσε το Νίκο Παπαευσταθίου στην κοινωνία της
Πάρου καθαρό. Το κατηγορητήριο κατέρρευσε µε την οµόφωνη
απόφαση του Εφετείου Αιγαίου.
Οι κατηγορίες όλες αντικρούστηκαν από τον συνήγορο υπεράσπι-
σης του κ. Παπαευσταθίου και οι µάρτυρες κατηγορίας Αρκάς και
Βλαχογιάννης δεν υποστήριξαν ότι ενεργούσε µε δόλο, σε αντίθε-
ση µε τον Στέλιο Φραγκούλη, ο οποίος υπερασπίστηκε την αρχική
καταγγελία του ∆.Σ. της ∆ΕΥΑΠ για σωρεία ποινικών αδικηµάτων.
Σηµειώνουµε επίσης την απουσία του µάρτυρα, τέως ∆ηµάρχου,
Γιάννη Ραγκούση και ότι την πολιτική αγωγή ανέλαβε ο δικηγόρος
του ∆ήµου Κώστας Φιφλής και όχι ο δικηγόρος που χειρίστηκε εξ
αρχής την υπόθεση, ως όφειλε.
Το δίδαγµα αυτής της δίκης βγαίνει φυσικά και αβίαστα:
Οι πολιτικές αντιθέσεις, δεν πρέπει να ποινικοποιούνται.
Επιλύονται στα πλαίσια του ελεύθερου και επικοδοµητικού διαλό-
γου και µέσα στα θεσµικά όργανα που στην προκειµένη περίπτωση
είναι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της
∆ΕΥΑΠ.

Τα 7,5
στρέµµατα του
Αγροκηπίου
Εµείς επιµένουµε ότι έπρε-
πε ήδη να είχε ληφθεί
απόφαση για τα 7,5 στρέµ-
µατα του Αγροκηπίου.
Η πόρτα του Υπουργείου
Γεωργικής Ανάπτυξης
άνοιξε για να δοθούν στο
∆ήµο και ο ∆ήµος έπρεπε
ήδη να έχει εκµεταλλευτεί
την ευκαιρία.
Η πολιτική κατάσταση
είναι ρευστή. Ένας ανα-
σχηµατισµός ή εκλογές
µπορεί να οδηγήσουν σε
απώλεια ενος µεγάλου
περιουσιακού στοιχείου,
που ο ∆ήµος το έχει ανά-
γκη για την κατασκευή
σχολικών αιθουσών ή για
άλλους κοινωφελείς σκο-
πούς.

Ενδοκυκλαδικά
Έχεις την αίσθηση ότι ζεις
σε άλλη χώρα, όταν τα
ταχύπλοα της NEL LINES
εκτελούν τα ενδοκυκλαδι-
κά δροµολόγια. Μετά το
«Χοζοβιώτισσα» και το
«Παναγία Τήνου» της τρι-
τοκοσµικής Ελλάδας έρχο-
νται τα «Αίολος» που σου
θυµίζουν Ευρώπη.
Κάποιοι ανεγκέφαλοι ή
«πονηροί» φροντίζουν
βέβαια τα δροµολόγια να
µην εξυπηρετούν µε τον
καλύτερο τρόπο τους
κυκλαδίτες και να τους
υποχρεώνουν σε παραµονή
ακόµη και δυο ηµερών στη
Σύρο. Λ.χ. Τρίτη απόγευµα
έχουµε δυο δροµολόγια
από Πάρο για Σύρο και
επιστροφή από Σύρο την
Πέµπτη το βράδυ στις
21:00 µε την Blue Star. Και
την Τετάρτη η Σύρος είναι
γεµάτη από κυκλαδίτες
κυρίως για δικαστικές υπο-
θέσεις.

Ο ∆. Ξάνθης και πάλι στο Κέντρο Υγείας;
Από πληροφορίες που έφθασαν στη στήλη υπάρχει µεγάλη πιθανό-
τητα ο καρδιολόγος κ. ∆ηµήτρης Ξάνθης να επανέλθει και πάλι στο
Κέντρο Υγείας. Η πληροφορία ακούγεται ευχάριστα και εµείς αυτό
που εκτιµούµε είναι ότι ο κόσµος θα τον υποδεχθεί µε µεγάλη
χαρά. Και επειδή οι ίδια πηγή αναφέρει ότι προκηρύχθηκε ήδη η
θέση καρδιολόγου, δεν αποµένει παρά να περιµένουµε µέχρι τις
αρχές του 2009 την άφιξη του καρδιολόγου στο Κέντρο Υγείας.

Μάλλον προτιµά τη Σύρα
Πήρε… φύλλο πορείας για το Κέντρο Υγείας Πάρου ο αγροτικός για-
τρός, αλλά οι ανάγκες στο νοσοκοµείο της Σύρου τον κράτησαν στην
πρωτεύουσα του νοµού. Έχουν περάσει ήδη τέσσερις µήνες και οι
πληροφορίες της στήλης λένε, ότι θα περάσουν τουλάχιστον ακόµα
δύο µέχρι να κατηφορίσει στο νησί µας. Αν κατηφορίσει τελικά. Γιατί
µάλλον προτιµά τη Σύρα παρά την Πάρο.

Έπεσε πάνω στη µάντρα,
λίγα µέτρα µετά πριν το βεν-

ζινάδικο του Σγαρδέλη, το
τζιπ της φωτογραφίας.

Τραυµατισµός δεν υπήρξε.
Αδράνεια υπήρξε αφού για

µεγάλο χρονικό διάστηµα
παρέµεινε εκεί, έκλεινε το

ένα ρεύµα κυκλοφορίας και
δηµιουργούσε πρόβληµα.
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Τα 7,5
στρέµµατα του
Αγροκηπίου
Εµείς επιµένουµε ότι έπρε-
πε ήδη να είχε ληφθεί
απόφαση για τα 7,5 στρέµ-
µατα του Αγροκηπίου.
Η πόρτα του Υπουργείου
Γεωργικής Ανάπτυξης
άνοιξε για να δοθούν στο
∆ήµο και ο ∆ήµος έπρεπε
ήδη να έχει εκµεταλλευτεί
την ευκαιρία.
Η πολιτική κατάσταση
είναι ρευστή. Ένας ανα-
σχηµατισµός ή εκλογές
µπορεί να οδηγήσουν σε
απώλεια ενος µεγάλου
περιουσιακού στοιχείου,
που ο ∆ήµος το έχει ανά-
γκη για την κατασκευή
σχολικών αιθουσών ή για
άλλους κοινωφελείς σκο-
πούς.

Ενδοκυκλαδικά
Έχεις την αίσθηση ότι ζεις
σε άλλη χώρα, όταν τα
ταχύπλοα της NEL LINES
εκτελούν τα ενδοκυκλαδι-
κά δροµολόγια. Μετά το
«Χοζοβιώτισσα» και το
«Παναγία Τήνου» της τρι-
τοκοσµικής Ελλάδας έρχο-
νται τα «Αίολος» που σου
θυµίζουν Ευρώπη.
Κάποιοι ανεγκέφαλοι ή
«πονηροί» φροντίζουν
βέβαια τα δροµολόγια να
µην εξυπηρετούν µε τον
καλύτερο τρόπο τους
κυκλαδίτες και να τους
υποχρεώνουν σε παραµονή
ακόµη και δυο ηµερών στη
Σύρο. Λ.χ. Τρίτη απόγευµα
έχουµε δυο δροµολόγια
από Πάρο για Σύρο και
επιστροφή από Σύρο την
Πέµπτη το βράδυ στις
21:00 µε την Blue Star. Και
την Τετάρτη η Σύρος είναι
γεµάτη από κυκλαδίτες
κυρίως για δικαστικές υπο-
θέσεις.

Τελικά και έπειτα από πολλές
αναβολές εκδικάστηκε η υπόθεση
Παπαευσταθίου από το τριµελές
Εφετείο Αιγαίου, στις 5 Νοεµβρίου
2008, το οποίο αθώωσε οµόφωνα τον
πρώην Γενικό ∆ιευθυντή της ∆ΕΥΑΠ
Νίκο Παπαευσταθίου για όλα τα
αδικήµατα που τον κατηγορούσε µε
µηνυτήρια αναφορά της προς τον
Εισαγγελέα Σύρου, το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο της ∆ΕΥΑΠ. Οµόφωνα
αθώωσε επίσης τον τότε Πρόεδρο της
Επιχείρησης και ∆ήµαρχο Κώστα
Αργουζή, ο οποίος κατηγορήθηκε για
τις υπερωρίες που λάµβανε ο κ.
Παπαευσταθίου καθώς και τους
ορκωτούς λογιστές της ∆ηµοτικής
Επιχείρησης. 

Ο «Παριανός Τύπος» σας µεταφέρει τα
πιο χαρακτηριστικά στιγµιότυπα της
δίκης –όπως έκανε και το blog της
εφηµερίδας- που αναµενόταν µε πολύ
ενδιαφέρον λόγω της µεγάλης
δηµοσιότητας που είχε λάβει η υπόθεση
Παπαευσταθίου το 2003.
Η δίκη στο πινάκιο είχε τον αριθµό 2.
Αυτό σήµαινε ότι θα γινόταν
οπωσδήποτε και ότι δεν υπήρχε καµιά
περίπτωση αναβολής.
Οι κατηγορούµενοι όλοι παρόντες.
Παπαευσταθίου, Αργουζής και οι δυο
ορκωτοί λογιστές. Παρόντες και οι
δικηγόροι των κατηγορουµένων.
Από τους µάρτυρες κατηγορίας
παρόντες κατά σειρά κλητεύσεως ο
πρόεδρος της ∆ΕΥΑΠ Στέλιος
Φραγκούλης, ο πρόεδρος του
∆ηµοτικού Συµβουλίου Αντώνης Αρκάς
και ο ∆ήµαρχος Χρήστος Βλαχογιάννης.
Απών ο πρώην ∆ήµαρχος Γιάννης
Ραγκούσης.
Μάρτυρας υπεράσπισης του Κώστα
Αργουζή ο ∆ήµαρχος Ερµούπολης
Γιάννης ∆εκαβάλλας.
Η ∆ΕΥΑΠ δια του δικηγόρου κ. Φιφλή
δήλωσε παράσταση ως πολιτική αγωγή
µόνο κατά του κ. Νίκου Παπαευσταθίου.

Τι υποστήριξε ο κ. Φραγκούλης
Ο κ. Φραγκούλης επέµεινε και υπήρξε
συνεπής στο κατηγορητήριο όπως αυτό
είχε διατυπωθεί στη µηνυτήρια
αναφορά της επιχείρησης προς τον
εισαγγελέα Σύρου το 2003.
Έτσι κατηγόρησε τον κ.
Παπαευσταθίου, ότι έπαιρνε παράνοµες
υπερωρίες, ότι έκανε ταξίδια χωρίς
αυτά να τα επιβάλουν οι ανάγκες της
επιχείρησης, ότι στα ταξίδια αυτά
δαπανούσε µεγάλα ποσά, ότι έκανε
προµήθειες χωρίς διαγωνισµό, ότι έκανε
κατατµήσεις έργων κ.λπ.
Για τον Κώστα Αργουζή δήλωσε ότι
λόγω υπερβολικού φόρτου εργασίας,
αφού έπρεπε να οργανώσει τον
Καποδιστριακό ∆ήµο, δεν µπορούσε να
παρακολουθήσει τις δραστηριότητες του
κ. Παπαευσταθίου.

Αναπάντητα ερωτήµατα
Ο συνήγορος υπεράσπισης του κ.
Παπαευσταθίου παρουσίασε έγγραφα τα
οποία έδειξε στον κ. Φραγκούλη από τα
οποία προέκυπτε ότι τα ταξίδια του κ.
Παπαευσταθίου τα γνώριζε ο Πρόεδρος
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ότι οι
δαπάνες κάθε ταξιδιού ήταν 30 ή και 40
ευρώ. Επίσης ο συνήγορος υπεράσπισης

του κ. Παπαευσταθίου ζήτησε από τον
κ. Φραγκούλη να δηλώσει το ποσό που
θα µπορούσε να διεκδικήσει η
επιχείρηση από τον κ. Παπαευσταθίου
και γιατί δεν το έπραξε. Και βέβαια εάν
πίστευε ότι προκλήθηκε οικονοµική
βλάβη στην επιχείρηση, γιατί τότε δεν
έκανε τίποτα για να την αποκαταστήσει,
αφού τώρα το δικαίωµα αυτό έπαψε να
υφίσταται. Αυτό προκάλεσε και την
απορία του προέδρου του δικαστηρίου,
διότι προφανώς η παράλειψη αυτή
συνιστά παράβαση καθήκοντος από τον
κ. Φραγκούλη.
Συνεχίζοντας ο συνήγορος του κ. Παπα-
ευσταθίου, παρουσίασε έγγραφο της
∆ΕΠΑ από το οποίο προέκυπτε ότι υπε-
ρωρίες λάµβανε και η Γενική ∆ιευθύ-
ντρια της ∆ΕΠΑ το ίδιο χρονικό διάστη-
µα. Και ότι εδώ έχουµε δυο µέτρα και
δυο σταθµά. Η µεν ∆ιευθύντρια της
∆ΕΠΑ δεν διώχθηκε για την είσπραξη
υπερωριών, ενώ συνέβη το αντίθετο για

τον κ. Παπαευσταθίου. Ο κ. Φραγκού-
λης δήλωσε ότι δεν γνώριζε κάτι περί
αυτού.
Ο κ. Αντώνης Αρκάς δήλωσε ότι είχε
ακούσει διάφορα και για παρατυπίες,
δεν µπορούσε να γνωρίζει όµως τι ακρι-
βώς είχε συµβεί. Αυτό που του είχε
κάνει εντύπωση ήταν το ύφος του κ.
Παπαευσταθίου οσάκις εµφανιζόταν στις
συνεδριάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλί-
ου, ενώ σε σχετική ερώτηση του συνη-
γόρου υπεράσπισης, αναφέρθηκε στην
εργατικότητα του κ. Παπαευσταθίου.
Για τον Κώστα Αργουζή είπε ότι λόγω
φόρτου εργασίας δεν µπορούσε να
παρακολουθήσει τις δραστηριότητες του
κ. Παπαευσταθίου. Άλλωστε του είχε
εµπιστοσύνη. Αυτό που τον ενδιέφερε
ήταν να έχει το νησί νερό.
Ο κ. Χρήστος Βλαχογιάννης δήλωσε για
τα ταξίδια του κ. Παπαευσταθίου ότι
δεν µπορεί να πει ότι ήταν λίγα ή
πολλά. Αυτό σχετίζεται µε τις ανάγκες
που προκύπτουν κάθε φορά. ∆εν
πιστεύει ότι είχε πρόθεση να βλάψει την
επιχείρηση, αλλά πιστεύει ότι κάποια
πράγµατα έπρεπε να τα γνωρίζει. Για
τον Κώστα Αργουζή είπε ότι ήταν απα-
σχοληµένος µε την οργάνωση του
∆ήµου και δεν είχε χρόνο για να ασχο-
ληθεί µε τη ∆ΕΥΑΠ.

Η κατάθεση του ∆ηµάρχου της
Ερµούπολης Γιάννη ∆εκαβάλλα
Ο κ. ∆εκαβάλλας, ∆ήµαρχος Ερµούπο-

λης και πρόεδρος της ΤΕ∆Κ Κυκλάδων,
αναφερόµενος στον κ. Αργουζή, είπε
ότι τον γνωρίζει πολλά χρόνια, και έχει
συνεργαστεί µαζί του στο ∆.Σ. της
ΤΕ∆Κ. Γνωρίζει ότι αντιµετώπισε πολλά
προβλήµατα στην οργάνωση του Καπο-
διστριακού ∆ήµου της Πάρου. Σε σχετι-
κή ερώτηση για τη ∆ΕΥΑ Σύρου, είπε ότι
είναι πρόεδρος της επιχείρησης και είχε
αντιµετωπίσει πολλές δυσκολίες στο
ξεκίνηµα της επιχείρησης. Έκανε ανα-
φορά επίσης στα προβλήµατα της λει-
ψυδρίας που αντιµετώπισαν τα νησιά
των Κυκλάδων και η Πάρος το 2000 και
2001.

Η απολογία του κ. Παπαευσταθίου
Απολογούµενος ο κ. Παπαευσταθίου
αναφέρθηκε εκτενώς στην ίδρυση και
λειτουργία της ∆ΕΥΑΠ και απάντησε µε
σαφήνεια και ακρίβεια τόσο στα θέµατα
του κατηγορητηρίου, όσο και σε θέµατα
που είχαν αναφερθεί προηγουµένως

από τους µάρτυρες. ∆ιευκρίνισε και εξή-
γησε µε τον πλέον κατηγορηµατικό
τρόπο ότι τα έξοδα ταξιδίων και δηµο-
σίων σχέσεων ήταν τα ελάχιστα δυνατά
για µία νεοσύστατη επιχείρηση η οποία
κέρδισε πολλαπλάσια από τη µεταφορά
τεχνογνωσίας την εκπόνηση µελετών
και την επίλυση προβληµάτων χωρίς
κανένα απολύτως κόστος για την επιχεί-
ρηση. Υπενθύµισε ότι χάρη στις ακατά-
παυστες προσπάθειες του προσωπικού
της ∆ΕΥΑΠ και την πολύτιµη βοήθεια
τόσο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτε-
χνείου, της ΕΥ∆ΑΠ, της ΕΥΑΘ, αλλά και
πολλών άλλων ∆ΕΥΑ, Υπηρεσιών και
Φορέων, η Πάρος ήταν το µοναδικό από
τα νησιά των Κυκλάδων που αντιµετώ-
πισε αποτελεσµατικά τη λειψυδρία του
2000-2002 και µάλιστα ΧΩΡΙΣ οικονοµι-
κή επιβάρυνση των κατοίκων. Ο κ.
Παπαευσταθίου απέδειξε ότι όλα τα
ταξίδια ήταν απαραίτητα και εγκεκριµέ-
να από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της
∆ΕΥΑΠ. Σε ότι αφορά το έργο της υδρο-
δότησης της Παροικίας απέδειξε ότι
εφόσον εκτελέστηκε µε αυτεπιστασία µε
απόφαση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαί-
ου δεν υφίσταται κανένα θέµα κατάτµη-
σης, αφού ο τρόπος πληρωµής ενός
έργου δεν έχει καµία απολύτως σχέση
µε τον τρόπο ανάθεσης. Τέλος σε ότι
αφορά τις προµήθειες των 3 αντλιών
απέδειξε ότι αυτές πραγµατοποιήθηκαν
µε πρόχειρο διαγωνισµό, σε εξαιρετικά
χαµηλή τιµή και ο µειοδότης ήταν και ο

αποκλειστικός αντιπρόσωπος, γεγονός
που εξασφάλιζε επιπλέον την εγγύηση
και συντήρηση. Τελειώνοντας ο κ.
Παπαευσταθίου αναφέρθηκε µε συντο-
µία στην συνεχή εκµετάλλευση της
συγκεκριµένης υπόθεσης προκειµένου
να πληγεί η προσωπικότητα και η αξιο-
πιστία του στη νέα ∆ηµόσια θέση που
κατέχει από το Νοεµβριο του 2004.

Η απολογία του Κώστα Αργουζή
Ο Κώστας Αργουζής στην απολογία του
αναφέρθηκε στην οργάνωση του Καπο-
διστριακού ∆ήµου της Πάρου και στα
πολλά και σοβαρά προβλήµατα που
αντιµετώπισε. Επεσήµανε στο ∆ικαστή-
ριο τις ικανότητες και την εργατικότητα
του κ. Παπαευσταθίου και ότι δεν είναι
τυχαίο, ότι δυο Υπουργοί ο Νικήτας
Κακλαµάνης και ο ∆ηµήτρης Αβραµό-
πουλος τον τοποθέτησαν στην ηγεσία
του ΕΚΑΒ, θέση την οποία κατέχει και
σήµερα. Όσον αφορά τις υπερωρίες που
έκανε ο κ. Παπαευσταθίου, υποστήριξε
ότι ήταν βέβαιος ότι αυτές τις εδικαιού-
το και ότι τις ελάµβανε νόµιµα.

Η απολογία των ορκωτών
Οι ορκωτοί λογιστές υποστήριξαν ότι
σύµφωνα µε το νόµο δεν ήταν υποχρε-
ωµένοι να ελέγξουν τα πάντα στη
∆ΕΥΑΠ και από το δειγµατοληπτικό
έλεγχο που έκαναν δεν διαπίστωσαν
πράξεις που δεν ήταν σύννοµες.

Οι συνήγοροι
Ο κ. Ηλίας Αναγνωστόπουλος, συνήγο-
ρος του κ. Παπαευσταθίου, στην αγό-
ρευση του απέδειξε ότι σε καµία περί-
πτωση δεν µπορεί να αποδοθεί δόλος
σε καµιά από τις κατηγορίες και αυτό
εξάλλου διαφαίνεται και από το κλητή-
ριο θέσπισµα. Αναφέρθηκε διεξοδικά σε
όλες τις κατηγορίες καταρρίπτοντάς τες
µε ισχυρή επιχειρηµατολογία και τόνισε
πολλές φορές ότι τα κίνητρα των κατη-
γόρων δεν είχαν αγαθές προθέσεις,
δηλαδή το καλό της ∆ΕΥΑΠ όπως ισχυ-
ρίζονταν οι ίδιοι, αλλά ήταν να πλήξουν
προσωπικά και να βλάψουν επαγγελµα-
τικά τον κ. Παπαευσταθίου.
Ο συνήγορος του Κώστα Αργουζή,
Αντώνης Συρίγος, αναφέρθηκε στα
µεγάλα προβλήµατα και στη µεγάλη
προσπάθεια του Κώστα Αργουζή για την
οργάνωση του Ενιαίου ∆ήµου της
Πάρου, στα νοµικά πρόσωπα και τις
δηµοτικές επιχειρήσεις που δηµιούργη-
σε, στην ταµειακή υπηρεσία και στο
διπλογραφικό σύστηµα για να υπάρχει
διαφάνεια στα οικονοµικά του νέου
∆ήµου, στη λειψυδρία των ετών 2000
και 2001 και ότι ήταν απολύτως βέβαιος
ότι οι υπερωρίες του κ. Παπαευσταθίου
ήταν νόµιµες. ∆ιότι εάν υπήρχε και η
ελάχιστη υποψία ότι δεν τις εδικαιούτο
δεν υπήρχε καµία περίπτωση να υπο-
γράψει τα σχετικά παραστατικά.
Ο συνήγορος των ορκωτών λογιστών
στην αγόρευσή τους µεταξύ άλλων είπε,
ότι οι ορκωτοί δεν ήταν υποχρεωµένοι
να κάνουν πλήρη έλεγχο. Αυτό έγινε
µετά τις σχετικές καταγγελίες.
Τέλος µετά την ολοκλήρωση της διαδι-
κασίας, η οποία κράτησε πάνω από δυο
ώρες, το δικαστήριο διέκοψε και όταν
επανήλθε ανακοίνωσε την οµόφωνη
απόφασή του για την αθώωση των
κατηγορουµένων.

00ιικκααίίωωσσηη  ηηθθιικκήή  κκααιι  πποολλιιττιικκήή
ΚΚααττέέρρρρεευυσσεε  ττοο  κκααττηηγγοορρηηττήήρριιοο  σσττοο  ΕΕφφεεττεείίοο  ΑΑιιγγααίίοουυ
ΑΑθθώώοοιι  οομμόόφφωωνναα  ΠΠααππααεευυσσττααθθίίοουυ  κκααιι  ΑΑρργγοουυζζήήςς

Κατηγορηµατικός ο Στέλιος Φραγκούλης κατά του Νίκου Παπαευσταθίου, αλλά
το δικαστήριο δεν πείστηκε και οµόφωνα αθώωσε τον νυν πρόεδρο του ΕΚΑΒ
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ΤΤοο  ζζηηττοούύνν  οοιι  σσύύμμββοουυλλοοιι  ττηηςς  μμεειιοοψψηηφφίίααςς
Να καθοριστεί άµεσα ο κοινωφελής σκοπός
για τα 7,5 στρέµµατα του Αγροκηπίου
Με έγγραφό τους οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι της µειοψηφίας ζητούν από τον
πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Αντώνη Αρκά να ληφθεί απόφαση από
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, άµεσα, µε την οποία θα αιτιολογείται το αίτηµα του
∆ήµου για τη χρήση του τµήµατος των 7.524 τ.µ. καθορίζοντας τον κοινωφε-
λή σκοπό για τον οποίο το χρειάζεται ο ∆ήµος.

Εκδροµή στους Άγιους Τόπους
Προσκυνηµατική εκδροµή στους Άγιους Τόπους πραγµατοποιήθηκε µε
πρωτοβουλία του πατρός Σπυρίδωνα Φωκιανού. Οι συµπατριώτες µας
που επισκέφθηκαν τα άγια των αγίων της πίστης µας, επέστρεψαν
στην Πάρο µε νωπές τις εντυπώσεις και έκδηλη τη συγκίνηση, όταν
αφηγούνται τα όσα είδαν και προσκύνησαν. Στη φωτογραφία εικονί-
ζεται οµάδα προσκυνητών της Πάρου έµπροσθεν του ναού της Ανα-
στάσεως.

Συµπαράσταση της ΤΕ∆Κ στους
εργαζόµενους Προνοιακών ∆οµών
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Τοπικής Ένωσης ∆ήµων και Κοινοτήτων του νοµού µας
στηρίζοντας τα αιτήµατα των εργαζοµένων στις Προνοιακές ∆οµές (Βοήθεια στο
Σπίτι, Κέντρο Πρόληψης κατά των Ναρκωτικών ΘΗΣΕΑΣ, Κινητές Μονάδες Ψυχικής
Υγείας, ΚΗΦΗ, Κ∆ΑΠ κ.λπ.) αποφάσισε:
1. Τη συµµετοχή του Προέδρου του ∆.Σ. της ΤΕ∆Κ Γιάννη ∆εκαβάλλα στη συγκέ-
ντρωση διαµαρτυρίας των πιο πάνω εργαζοµένων την Πέµπτη 13 Νοεµβρίου στην
Αθήνα και
2. Να ζητήσει από τους ΟΤΑ Νοµού Κυκλάδων την πραγµατοποίηση δίωρης στάσης
εργασίας στους δήµους και τις κοινότητες την Παρασκευή 14 Νοεµβρίου, από τις
08:00 µέχρι τις 10:00 το πρωί µε παράλληλη δηµοσιοποίηση των αιτηµάτων των
εργαζοµένων.

Τι ζητούν οι εργαζόµενοι
1. την άµεση καταβολή των οφειλόµενων ποσών
2. Νοµοθετική ρύθµιση για την θωράκιση του θεσµού της πρόληψης, µε πάγια και
επαρκή χρηµατοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισµό και εξασφάλιση όλων των
εργασιακών δικαιωµάτων των εργαζοµένων και τέλος
3. Άµεση υπογραφή της νέας πενταετούς σύµβασης για τη λειτουργία των Κέντρων
Πρόληψης.

Στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβού-
λιου που πραγµατοποιήθηκε στη Ρόδο την
Πέµπτη 6 Νοεµβρίου συµµετείχε ο Βουλευ-
τής Κυκλάδων του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ. Παναγιώτης
Ρήγας.
Στην τοποθέτησή του ο βουλευτής, όπως
αναφέρει σε σχετικό δελτίο τύπου, επεσή-
µανε τη συνειδητή υποβάθµιση του Περιφε-
ρειακού Συµβούλιου -εκ µέρους του Γενικού
Γραµµατέα της Περιφέρειας– από πολιτικό
όργανο µε αποφασιστικές αρµοδιότητες
στον τοµέα του δηµοκρατικού προγραµµατι-
σµού, σε ανίσχυρο και αναποτελεσµατικό
θεσµό που συνεδριάζει κατόπιν εορτής για
να επικυρώσει προειλληµένες αποφάσεις.
Ο κ. Ρήγας τόνισε ότι «Οι Κυκλάδες θα
χάσουν σηµαντικούς οικονοµικούς πόρους
από το Π.Ε.Π. της περιόδου 2000-2006 και
την ίδια στιγµή θα δεσµευθούν πόροι από
Π.Ε.Π 2007-2013 για έργα της προηγούµε-
νης περιόδου που δεν υλοποιήθηκαν».
Επεσήµανε επίσης την πρακτική που ακο-
λούθησε η Περιφέρεια να χρεώνει στο περι-
φερειακό πρόγραµµα δαπάνες για έργα που
αρχικά είχαν ενταχθεί σε άλλα χρηµατοδοτι-
κά προγράµµατα και στη συνέχεια µεταφέρ-
θηκαν στο Π.Ε.Π. προκειµένου να εµφανι-
στεί υψηλή απορροφητικότητα του προ-
γράµµατος. «Με αυτό το λογιστικό τρυκ
αυξάνει τεχνητά η  απορροφητικότητα αλλά
τα νησιά µας χάνουν έργα και πόρους»
τόνισε ο κ. Ρήγας.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο βουλευτής στην
αστοχία και τελικά στη µαταίωση του προ-
γράµµατος έργων για τα µικρά νησιά που
είχε αναλάβει να υλοποιήσει το Υπουργείο
Αιγαίου µέσω της «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε.», προϋπο-
λογισµού 17 εκατοµµυρίων ευρώ η πρώτη
φάση. «Παρά τις δεσµεύσεις των κυβερνητι-

κών στελεχών και τις µεγαλόστοµες διακη-
ρύξεις των κατά καιρούς Υπουργών Αιγαίου
και Νησιωτικής Πολιτικής, τα µικρά νησιά
στερούνται σηµαντικών έργων υποδοµής
και ανάπτυξης» τόνισε ο κ. Ρήγας.
Τέλος, αναφερόµενος στην ανακοίνωση του
Γενικού Γραµµατέα κ. Κόκκινου για την επι-
πλέον χρηµατοδότηση της Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου µε 250 εκατ. ευρώ από εθνι-
κούς πόρους για το διάστηµα 2007-2013 ο
κ. Ρήγας επεσήµανε τα εξής: «Επειδή η
παρούσα κυβέρνηση µας έχει συνηθίσει σε
επικοινωνιακά τεχνάσµατα και εξαγγελίες
που ουδέποτε υλοποιούνται, θα πρέπει να
γνωρίζουµε ποιο ποσό από αυτά τα 250
εκατ. ευρώ πρόκειται να δοθεί το 2009 και
πως θα κατανεµηθεί το υπόλοιπο ποσό τα

επόµενα έτη µέχρι το 2013. Ποια θα είναι η
διαδικασία κατάρτισης και ποιες οι διαδικα-
σίες υλοποίησης του προγράµµατος των 250
εκατ. ευρώ και πως θα γίνει η κατανοµή
ανάµεσα στους δύο νοµούς της Περιφέρειας
µας».
Όσον αφορά το Π.Ε.Π. της περιόδου 2007-
2013 ο κ. Ρήγας επεσήµανε την καθυστέρη-
ση που παρατηρείται όσον αφορά στην
πιστοποίηση της επάρκειας των φορέων
υλοποίησης του προγράµµατος καθώς και
στην έναρξη υλοποίησης έργων και δράσε-
ων του Π.Ε.Π. « Έχουν περάσει δύο χρόνια
από την ηµεροµηνία έναρξης του συγκεκρι-
µένου προγράµµατος -τόνισε ο κ. Ρήγας–
και δεν κουνιέται φύλλο».
Το τελικό σχόλιο του βουλευτή για όσα είπε
ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας σχε-
τικά µε τα όσα έγιναν και όσα σχεδιάζονται
να γίνουν στην Περιφέρειά µας ήταν το
εξής:
«Έχουµε συνηθίσει από τα µεγάλα λόγια και
βιώνουµε το µηδενικό έργο αυτής της
κυβέρνησης. Είναι εντελώς αναξιόπιστοι
όλοι τους από τον Πρωθυπουργό µέχρι τους
περιφερειακούς εκπροσώπους της κυβέρνη-
σης. Ο λαός µας το έχει αντιληφθεί και δεν
τους εµπιστεύεται πλέον. Ευτυχώς για τη
χώρα που δεν θα διαχειριστούν αυτοί το 4ο
κοινοτικό πλαίσιο. Ο λαός θα τους ανταµεί-
ψει µε ότι τους αξίζει για τον εµπαιγµό και
την κοροϊδία που υφίσταται τα πέντε χρόνια
που κυβερνούν. Τα νησιά µας και αυτά θα
απαλλαγούν σύντοµα από τους εκφραστές
της πολιτικής της αδιαφάνειας, της απρα-
ξίας, του καιροσκοπισµού και της ρουσφε-
τολογίας. Οι Κυκλάδες αξίζουν ένα καλλίτε-
ρο µέλλον και οι Κυκλαδίτες θα το διεκδική-
σουν και θα το κατακτήσουν».

ΟΟ  ΠΠααννααγγιιώώττηηςς  ΡΡήήγγααςς  γγιιαα  ττηη  σσυυννεεδδρρίίαασσηη  ττοουυ  ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκοούύ  ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ  σσττηη  ΡΡόόδδοο::

««ΤΤοο  άάλλλλοοθθιι  ττηηςς  σσυυγγκκεεννττρρωωττιικκήήςς
δδιιααχχεείίρριισσηηςς  κκααιι  ττηηςς  κκααττάάρργγηησσηηςς
ττοουυ  δδηηµµοοκκρρααττιικκοούύ  ππρροογγρρααµµµµααττιισσµµοούύ»»

«Ο ρόλος της
οικογένειας
στην αγωγή
των παιδιών»
...είναι το θέµα οµιλίας
που θα πραγµατοποιηθεί
την Κυριακή 16
Νοεµβρίου στις 17:30 στη
σχολή γονέων του Ιερού
Προσκυνήµατος Παναγίας
Εκατονταπυλιανής.
Οµιλήτής θα είναι ο π.
Στυλιανός Καρπαθίου
∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου,
Ψυχίατρος – Θεολόγος.

Επαναλει-
τουργούν το
σύλλογό τους
ερασιτέχνες
αλλιείς
Στα πλαίσια της
επαναλειτουργίας του
Συλλόγου ερασιτεχνών
Αλιέων Πάρου -
Αντιπάρου στις 25
Οκτωβρίου 2008
συγκεντρώθηκαν
ερασιτέχνες αλιείς στην
αίθουσα Αρχιλόχου και
εκλέχτηκε προσωρινή
πενταµελής διοικούσα
επιτροπή µε σκοπό να
συγκαλέσει Γενική
Συνέλευση, την εγγραφή
νέων µελών καθώς και
την διενέργεια εκλογών
οι οποίες θα γίνουν στις
30/11/08 στην αίθουσα
Αρχιλόχου.
Την 5µελή επιτροπή
απαρτίζουν οι:
∆ακτυλάς Γεώργιος:
2284024966, ∆ραγάτης
Γεώργιος: 6944656232,
Μαλατέστας Γεώργιος:
6976994100,
Καρακατσάνης
∆ηµήτριος: 2284024351,
Καλαλές Στυλιανός:
6934034813.
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Μεγάλα έργα υποδοµών ξεκινούν στα νησιά των Κυκλάδων,
µετά την απόφαση του Υπουργείου Οικονοµίας και
Οικονοµικών να διατεθούν 250 εκ. ευρώ στην Περιφέρεια
του Νοτίου Αιγαίου. Τα ποσά αυτά, όπως ανακοίνωσε το
Υπουργείο τη ∆ευτέρα, θα διατεθούν αποκλειστικά από
εθνικούς πόρους έως το 2013 µε διαδικασίες αντίστοιχες του
ΕΣΠΑ. Τα 250 εκ ευρώ έρχονται να προστεθούν στα 922 εκ.
ευρώ που θα διατεθούν µέσω του ΕΣΠΑ για την περιφέρεια
Ν. Αιγαίου.

Με αφορµή τη σηµαντική αυτή απόφαση, ο Βουλευτής
Κυκλάδων Γιάννης Βρούτσης δήλωσε:
«Από το 2008, οι Κυκλάδες µπαίνουν σε µια νέα δυναµική
περίοδο απόκτησης των υποδοµών που χρειάζονται. Μέσα στη
δύσκολη οικονοµική συγκυρία που περνά η χώρα, λόγω της
διεθνούς οικονοµικής κρίσης, η Κυβέρνηση του Κώστα
Καραµανλή στηρίζει έµπρακτα την αναπτυξιακή πορεία των
Κυκλάδων. Όχι µε λόγια, αλλά µε έργα. Το αποδεικνύουν τα
250 εκ. ευρώ που αποφάσισε να δαπανήσει η Κυβέρνηση για
την εκτέλεση έργων υποδοµής στα νησιά µας. Οι Κυκλάδες
δικαιούνται και θα διεκδικήσουν το µεγαλύτερο µέρος αυτής
της χρηµατοδότησης. 
Αναγκαία έργα πρέπει να υλοποιηθούν το συντοµότερο, όπως
τα αεροδρόµια της Πάρου, της Νάξου και της Μήλου,
αναπτυξιακά έργα ζωτικής σηµασίας στην Άνδρο, την Τήνο, τη
Σαντορίνη, τη Μύκονο και Σύρο, έργα αφαλάτωσης, βιολογικών
καθαρισµών, αθλητισµού, πολιτισµού, οδοποιίας και άλλα στα
µικρότερα νησιά. Με τη συνεργασία της Περιφέρειας, της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Φορέων προχωρούµε το δρόµο
της δράσης, της ευθύνης, του αποτελέσµατος. Προχωρούµε σε
όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ταχύτερη καταγραφή
των αναγκών κάθε νησιού και την έναρξη των απαραίτητων
διαδικασιών υλοποίησης».

Απόλυτη
προτεραιότητα
Η κατασκευή του νέου
αεροδροµίου της Πάρου
Η ∆.Τ.Ο. της Νέας ∆ηµοκρατίας Πάρου-Αντιπάρου
µε ανακοίνωσή της στις 10 Νοεµβρίου οµόφωνα
προτείνει τα χρήµατα που αντιστοιχούν στην Πάρο
από τα 250 εκατ. ευρώ να διατεθούν για την
κατασκευή του νέου αεροδροµίου. Αναλυτικά η
ανακοίνωση έχει ως εξής:
“Όπως είναι γνωστό ο Υπουργός Οικονοµικών
Γιώργος Αλογοσκούφης υπέγραψε την χορήγηση
ποσού 250 εκατοµµυρίων από Εθνικούς πόρους για
την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, πέραν των
χρηµάτων του προγράµµατος ΕΣΠΑ. Μετά την
ευχάριστη αυτή εξέλιξη, η Τοπική Επιτροπή της
Νέας ∆ηµοκρατίας Πάρου – Αντιπάρου οµόφωνα
προτείνει το ποσό που αντιστοιχεί στην Πάρο να
διατεθεί για την κατασκευή του νέου αεροδροµίου,
έργου πρώτης προτεραιότητας για την ανάπτυξη
των νησιών µας.
Πιστεύουµε στην υλοποίηση της πρότασής µας από
τους αρµόδιους φορείς, ώστε το όνειρο κάθε
Παριανού για νέο Αεροδρόµιο να γίνει επιτέλους
πραγµατικότητα.
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΝΕΑΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΟΥ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ”.

ΝΝέέαα  έέρργγαα  υυπποοδδοομμώώνν  σσττιιςς  ΚΚυυκκλλάάδδεεςς  κκααιι  ττοο  ΝΝόόττιιοο  ΑΑιιγγααίίοο  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμοούύ  225500  εεκκααττ..  εευυρρώώ

ΏΏρραα  γγιιαα  ττοο  ννέέοο  ααεερροοδδρρόόµµιιοο  ΠΠάάρροουυ

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»

hhttttpp::////ppaarriiaannoossttyyppooss..bbllooggssppoott..ccoomm                                                                                                                                                                                                ΚΚάάθθεε  μμέέρραα  μμααζζίί  σσααςς!!....  

Ο Νοµάρχης Κυκλάδων
∆ηµήτρης Μπάιλας µε
ανοιχτή επιστολή του
προς την πρόεδρο της
Κοινότητας Αντιπάρου κ.
Βαρβάρα Φαρούπου –
Μανέτα την διαψεύδει
σχετικά µε τα όσα υπο-
στηρίζει η πρόεδρος της
Κοινότητας στον Παριανό
Τύπο για τη µη συµµετο-
χή της Αντιπάρου στην
έκθεση PHILOXENIA 08. Ο
κ. Μπάιλας ζητάει από
την πρόεδρο της κοινότη-
τας Αντιπάρου να αποκα-
ταστήσει µε νεότερη
δήλωσή της στον Παριανό
Τύπο την αλήθεια.

Αναλυτικά η ανοιχτή επι-
στολή του Νοµάρχη
Κυκλάδων προς την Πρό-
εδρο της Κοινότητας Αντι-
πάρου έχει ως εξής:

“Κυρία Πρόεδρε,
Έγινα γνώστης από τον
Παριανό Τύπο της απά-

ντησης που δώσατε στον
επικεφαλής της µειοψη-
φίας στην κοινότητά σας
κ. Λεβεντάκη, για διάφο-
ρα θέµατα τα οποία φυσι-
κά δεν µε αφορούν.
Μένω όµως στην απάντη-
σή σας που διάβασα, ότι
η απουσία της Αντιπάρου
από την έκθεση PHILOXE-
NIA 08 οφείλεται στο
γεγονός ότι η Νοµαρχια-
κή Επιτροπή σας άφησε
χωρίς περίπτερο.
Αυτό είναι καθαρό ψέµα,
διότι:
1) Με το υπ’ αριθ. 256/9-
9-08 έγγραφό της η ΝΕΤΠ
κάλεσε τους εκπροσώ-
πους όλων των νησιών να
δηλώσουν γραπτώς εάν
θα συµµετέχουν στην
προαναφερόµενη έκθεση
προκειµένου να συµπερι-
ληφθούν στην κλήρωση
που διεξάγη η νοµαρχια-
κή επιτροπή κάθε χρόνο
για την κατανοµή των
χώρων του περιπτέρου.

Μάλιστα µε έντονα γράµ-
µατα επισηµαίνετο ότι
όσα νησιά δεν απαντή-
σουν δεν θα συµµετέχουν
στην κλήρωση. Και απά-
ντηση δεν υπήρξε.
2) Επί πλέον πρέπει να

σας υπενθυµίσω ότι µε το
υπ’ αριθ. 21/2-4-08
έγγραφο της Κοινοτικής
επιχείρησης Τουριστικής
και Πολιτιστικής Ανάπτυ-
ξης της Αντιπάρου που
υπογράφεται από τον

πρόεδρο κ. Πατέλη, είχα-
τε γνωρίσει στην Αναπτυ-
ξιακή Εταιρεία Κυκλάδων
ότι η Κοινότητα Αντιπά-
ρου δεν θα συµµετέχει
στο Τουριστικό Πανόραµα
από 17 έως 20/4/2008

στην Ανθούσα Αττικής.
Ήταν ένας λόγος παρα-
πάνω η ΝΕΤΠ να συµπε-
ράνει ότι αφού δεν απα-
ντήσατε για τη PFILOXE-
NIA 08 η θέση σας θα
ήταν το ίδιο αρνητική
όπως και για το Τουριστι-
κό Πανόραµα που απα-
ντήσατε αρνητικά.
∆εν γνωρίζουµε για πιο
λόγο δεν συµµετέχετε και
ούτε αφορά τη Ν.Α.,
µπορώ µάλιστα να πω ότι
κάτι τέτοιο µας συµφέρει
γιατί γλιτώνουµε κάποια
χρήµατα, όµως παρακα-
λώ να δηλώνετε την αλή-
θεια την οποία ζητώ να
αποκαταστήσετε µε νεό-
τερη δήλωσή σας προς
τον Παριανό Τύπο.
Βεβαίως τα έγγραφα που
επικαλούµαι είναι στη
διάθεση όποιου τα ζητή-
σει.

Ο Νοµάρχης
Κυκλάδων

∆ηµήτριος Μπάιλας”

ΗΗ  ΕΕννιιααίίαα  ∆∆ηημμοοττιικκήή  ΚΚίίννηησσηη  ΠΠοολλιιττώώνν  ππρροοττεείίννεειι
∆ηµόσιες συνεδριάσεις
στα Τοπικά ∆ιαµερίσµατα
Με έγγραφό της προς τους προέδρους των Τοπικών Συµβουλίων της Πάρου,
η Ενιαία ∆ηµοτική Κίνηση Πολιτών ζητά να πραγµατοποιηθούν δηµόσιες
συνεδριάσεις των Τοπικών Συµβουλίων µε σκοπό την «Ανάδειξη και εξέλιξη
θεµάτων ανά Τοπικό ∆ιαµέρισµα».
Με αυτόν τον τρόπο υποστηρίζει η Ε.∆.Κ.Π.Π. θα δοθεί η ευκαιρία στους
πολίτες να καταθέσουν την άποψη και τον προβληµατισµό τους.
Και το έγγραφο της Ε.∆.Κ.Π.Π. καταλήγει: «Για το συντονισµό και προγραµ-
µατισµό σας καλούµε σε κοινή σύσκεψη την 17/11/08 και ώρα 19:30 στο
∆ηµαρχιακό Μέγαρο.
θεωρώντας ότι αντίπαλος όλων µας είναι τα προβλήµατα και µε τη βεβαιότη-
τα ότι όλοι µαζί µπορούµε να καταφέρουµε περισσότερα είµαστε σίγουροι ότι
θα ανταποκριθείτε».
Το έγγραφο υπογράφει ο επικεφαλής της κίνησης κ. Λουίζος Κοντός.

ΑΑννοοιιχχττήή  εεππιισσττοολλήή  ττοουυ  ΝΝοομμάάρρχχηη  ΚΚυυκκλλάάδδωωνν  ∆∆ηημμήήττρρηη  ΜΜππάάιιλλαα  σσττηηνν  ππρρόόεεδδρροο
ττηηςς  ΚΚοοιιννόόττηηττααςς  ΑΑννττιιππάάρροουυ  γγιιαα  ττηη  μμηη  σσυυμμμμεεττοοχχήή  ττοουυ  ννηησσιιοούύ  σσττηη  PPFFIILLOOXXEENNIIAA 0088

«Να δηλώνετε την αλήθεια την οποία ζητώ να αποκαταστήσετε»
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ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟ
Το Γρι-Γρι “Μαρία”

ΤΣΑΝΤΑΝΗΣ
ΦΡ. ΑΡΣΕΝΙΟΣ

Υπερβολικό αλλά είναι
πραγµατικό. Πέντε
ακτοπλοϊκές εταιρείες
πραγµατοποιούν Νοέµ-
βριο µήνα δροµολόγια
στις Κυκλάδες. Το νησί
µας δέχεται καθηµερι-
νά πλοία των εταιρειών
NEL LINES, Blue Star
Ferries, ANEK, Helenic
Seaways και GA FER-
RIES.

Το λιµάνι της Πάρου
είχε και έχει τις περισ-
σότερες αφιξοαναχωρή-
σεις. Τον µήνα Νοέµβριο
θα έχει 23 προσεγγίσεις,
σε εβδοµαδιαία βάση,
χωρίς να υπολογίζονται
οι προσεγγίσεις από τα
ταχύπλοα «Αίολος
Κεντέρης» και µε τα
δεδοµένα που υπήρχαν
µέχρι τη στιγµή που
γράφονται αυτές οι
γραµµές.
Μια ακτοπλοϊκή συγκοι-
νωνία σαφώς βελτιωµέ-
νη σε σύγκριση µε τα

περυσινά δεδοµένα.
Πέρα από τα δροµολό-
για από τον Πειραιά
υπάρχουν και αυτά της
ενδοκυκλαδικής συγκοι-
νωνίας που πραγµατο-
ποιούν -και θα πραγµα-
τοποιούν καθ’ όλη τη
διάρκεια του χειµώνα-
τα δυο ταχύπλοα «Αίο-
λος Κεντέρης Ι» και
«Αίολος Κεντέρης ΙΙ» .
Επίσης το «Νήσος Μύκο-
νος» θα εκτελεί το δρο-
µολόγιο Πάρος, Νάξος,

Εύδηλος, Καρλόβασι,
Βαθύ.
Αυτή τη χρονική στιγµή

πραγµατοποιεί την ετή-
σια συντήρησή του και
το αντικαθιστά µέχρι το
τέλος του µήνα το
«Εξπρές Πήγασος».

Επιστρέφει
το «Πρέβελης»
Το «Πρέβελης» της
ΑΝΕΚ επιστρέφει από τη
∆ευτέρα 17 Νοεµβρίου
στο γνωστό του δροµο-

λόγιο (Πάρο, Νάξο, Ίο,
Θήρα), µετά την επι-
σκευή που έγινε στο
πλοίο.
Θα αναχωρεί
καθηµερινά στις 19:00
από το λιµάνι του Πει-
ραιά.
Σύντοµα θα ενώνει τον
Πειραιά µε την Πάρο και
τη Νάξο ένα ακόµα
πλοίο. Πρόκειται
για το «Αδαµάντιος
Κοραής» της Α.Ν.Ε.
Ζακύνθου.

Απευθείας αναθέσεις στις άγονες γραµµές
Την παράταση των συµβάσεων που ισχύουν και για τις νέες γραµµές να
προχωρήσει σε απευθείας αναθέσεις αποφάσισε η αρµόδια επιτροπή του
διαγωνισµού για τις άγονες γραµµές. Οι περισσότερες ακτοπλοϊκές εταιρείες δεν
προσκόµισαν στο υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας επικυρωµένα αντίγραφα των
δικαιολογητικών που απαιτούσε η προκήρυξη του διαγωνισµού για τις άγονες
γραµµές. Έτσι, η αρµόδια επιτροπή του διαγωνισµού ακύρωσε όλες τις
προσφορές και το Υπουργείο, προκειµένου να µην αφήσει τα νησιά χωρίς πλοία,
κατέληξε στην απόφαση να παρατείνει τις ισχύουσες συµβάσεις και για τις νέες
γραµµές να προχωρήσει σε απευθείας αναθέσεις.
Με άλλα λόγια, όλες οι εταιρείες που εκτελούσαν δροµολόγια κατά την
περυσινή χρονιά θα εξυπηρετούν και πάλι όλα τα νησιά µέχρι το τέλος του
Φεβρουαρίου, ενώ τα νέα δροµολόγια που καλύφθηκαν από τις εταιρείες, θα τα
εξυπηρετούν µέχρι να ολοκληρωθεί ο διαγωνισµός.

ΒΒΒΒ εεεε λλλλ ττττ ιιιι ωωωω µµµµ έέέέ νννν ηηηη     κκκκ αααα ιιιι     ττττ οοοο     χχχχ εεεε ιιιι µµ ώώ νν αα
ηηηη     αααα κκκκ ττττ οοοο ππππ λλλλ οοοο ϊϊϊϊ κκκκ ήήήή     σσσσ υυυυ γγγγ κκκκ οοοο ιιιι νννν ωωω νν ίί αα

ΠΠέέννττεε  αακκττοοππλλοοϊϊκκέέςς  εεττααιιρρεείίεεςς  σσττιιςς  ΚΚυυκκλλάάδδεεςςΠΠέέννττεε  αακκττοοππλλοοϊϊκκέέςς  εεττααιιρρεείίεεςς  σσττιιςς  ΚΚυυκκλλάάδδεεςς

ΣΣυυμμππααρράάσστταασσηη  ττοουυ  ΣΣΥΥΡΡΙΙΖΖΑΑ

Στους ψαράδες της
παράκτιας αλιείας
Με ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, την οποία
υπογράφουν οι βουλευτές Περικλής Κοροβέσης,
Ευαγγελία Αµανατίδου-Πασχαλίδου και Θοδωρής
∆ρίζας, εκφράζεται η αλληλεγγύη του ΣΥΡΙΖΑ
στους Έλληνες αλιείς και ζητά από την πολιτική
ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης την άµεση
ικανοποίηση των δικαίων αιτηµάτων τους.
Η Συνοµοσπονδία Αλιέων Ελλάδας ζητά από το
υπουργείο Ανάπτυξης:
1. Την άµεση ανάκληση της υπουργικής
απόφασης 164198/03-03-08 που επιτρέπει την
αλιεία από µηχανότρατες σε απόσταση 1 µιλίου
από τις ακτές, σε αντίθεση µε τον Ευρωπαϊκό
Κανονισµό ΕΚ1967/2006 που προβλέπει 1,5 µίλι,
η οποία είναι καταστροφική για την παράκτια
αλιεία. 
2. Την απαγόρευση της αλιείας µε γρι γρι σε
βάθη µικρότερα των 50 µέτρων, όπως επίσης και
την εφαρµογή κανόνων όσον αφορά τα εργαλεία
αλιείας µε βάση την ΕΚ 1967/2006.
3. Την κατάργηση του αλιευτικού εργαλείου της
βενζινότρατας. 
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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

Ο «Παριανός Τύπος» δηµοσιεύει τα δροµολόγια των πλοίων από την Παρα-
σκευή 14 Νοεµβρίου έως και την Παρασκευή 21 Νοεµβρίου µε αναχώρηση από
τον Πειραιά, προορισµό την Πάρο και τις κεντρικές - ανατολικές Κυκλάδες.

Αναχώρηση από Πειραιά
Παρασκευή 14-11-2008
Ώρα Πλοίο Προορισµός
07:25 Μπλου Σταρ Ιθάκη Πάρος, Νάξος, Ίος, Θήρα
17:30 Μπλου Σταρ Πάρος Πάρος, Νάξος, Αιγιάλη, Αστυπάλαια
19:00 Εξπρές Πήγασος Πάρος, Νάξος, Εύδηλος, Καρλόβασι, Βαθύ
Σάββατο 15-11-2008
Ώρα Πλοίο Προορισµός
07:25 Μπλου Σταρ Ιθάκη Πάρος, Νάξος, Ίος, Θήρα
15:00 Ροµίλντα Σύρος, Πάρος, Νάξος, Ίος, Σίκινος,

Φολέγανδρος, Θήρα, Ανάφη
17:30 Μπλου Σταρ Πάρος Πάρος, Νάξος, Θήρα
23:30 Εξπρές Πήγασος Πάρος, Νάξος, Εύδηλος, Καρλόβασι, Βαθύ
Κυριακή 16-11-2008
Ώρα Πλοίο Προορισµός
07:25 Μπλου Σταρ Ιθάκη Πάρος, Νάξος, Θήρα, Ίος
17:30 Μπλου Σταρ Πάρος Σύρος, Πάρος, Νάξος, Ηρακλειά, Σχοινούσα,

Κουφονήσι, Κατάπολα
∆ευτέρα 17-11-2008
Ώρα Πλοίο Προορισµός
07:25 Μπλου Σταρ Ιθάκη Πάρος, Νάξος, Ίος, Θήρα
17:30 Μπλου Σταρ Πάρος Πάρος, Νάξος, ∆ονούσα, Αιγιάλη, Αστυπάλαια
19:00 Πρέβελης Πάρος, Νάξος, Ίος, Θήρα
19:00 Εξπρές Πήγασος Πάρος, Νάξος, Εύδηλος, Καρλόβασι, Βαθύ
Τρίτη 18-11-2008
Ώρα Πλοίο Προορισµός
07:25 Μπλου Σταρ Ιθάκη Πάρος, Νάξος, Θήρα, Ίος
17:30 Μπλου Σταρ Πάρος Σύρος, Πάρος, Νάξος, Ηρακλειά, Σχοινούσα,

Κουφονήσι, Κατάπολα
Τετάρτη 19-11-2008
Ώρα Πλοίο Προορισµός
07:25 Μπλου Σταρ Ιθάκη Πάρος, Νάξος, Ίος, Θήρα
17:30 Μπλου Σταρ Πάρος Πάρος, Νάξος, ∆ονούσα, Αιγιάλη, Αστυπάλαια
19:00 Πρέβελης Πάρος, Νάξος, Ίος, Θήρα
19:00 Εξπρές Πήγασος Πάρος, Νάξος, Εύδηλος, Καρλόβασι, Βαθύ
22:00 Μαρίνα Πάρος, Νάξος, Ίος, Θήρα
Πέµπτη 20-11-2008
Ώρα Πλοίο Προορισµός
07:25 Μπλου Σταρ Ιθάκη Πάρος, Νάξος, Θήρα, Ίος
17:30 Μπλου Σταρ Πάρος Σύρος, Πάρος, Νάξος, Ηρακλειά, Σχοινούσα,

Κουφονήσι, Κατάπολα
Παρασκευή 21-11-2008
Ώρα Πλοίο Προορισµός
07:25 Μπλου Σταρ Ιθάκη Πάρος, Νάξος, Ίος, Θήρα
17:30 Μπλου Σταρ Πάρος Πάρος, Νάξος, Αιγιάλη, Αστυπάλαια
19:00 Πρέβελης Πάρος, Νάξος, Ίος, Θήρα
19:00 Εξπρές Πήγασος Πάρος, Νάξος, Εύδηλος, Καρλόβασι, Βαθύ

Απευθείας αναθέσεις στις άγονες γραµµές
Την παράταση των συµβάσεων που ισχύουν και για τις νέες γραµµές να
προχωρήσει σε απευθείας αναθέσεις αποφάσισε η αρµόδια επιτροπή του
διαγωνισµού για τις άγονες γραµµές. Οι περισσότερες ακτοπλοϊκές εταιρείες δεν
προσκόµισαν στο υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας επικυρωµένα αντίγραφα των
δικαιολογητικών που απαιτούσε η προκήρυξη του διαγωνισµού για τις άγονες
γραµµές. Έτσι, η αρµόδια επιτροπή του διαγωνισµού ακύρωσε όλες τις
προσφορές και το Υπουργείο, προκειµένου να µην αφήσει τα νησιά χωρίς πλοία,
κατέληξε στην απόφαση να παρατείνει τις ισχύουσες συµβάσεις και για τις νέες
γραµµές να προχωρήσει σε απευθείας αναθέσεις.
Με άλλα λόγια, όλες οι εταιρείες που εκτελούσαν δροµολόγια κατά την
περυσινή χρονιά θα εξυπηρετούν και πάλι όλα τα νησιά µέχρι το τέλος του
Φεβρουαρίου, ενώ τα νέα δροµολόγια που καλύφθηκαν από τις εταιρείες, θα τα
εξυπηρετούν µέχρι να ολοκληρωθεί ο διαγωνισµός.

ΑΑκκττοοππλλοοϊϊκκάά  δδρροοµµοολλόόγγιιαα
ααππόό  ΠΠεειιρρααιιάά  γγιιαα  ΠΠάάρροο......ΒΒ εε λλ ττ ιι ωω µµ έέ νν ηη     κκ αα ιι     ττ οο     χχχχ εεεε ιιιι µµµµ ώώώώ νννν αααα

ηη     αα κκ ττ οο ππ λλ οο ϊϊ κκ ήή     σσ υυ γγ κκ οοοο ιιιι νννν ωωωω νννν ίίίί αααα

Σε όλα τα παραπάνω
προσθέστε και τα δυο
καθηµερινά δροµολόγια

της Blue Star Ferries ένα
ο πρωί και ένα το από-
γευµα µε προορισµούς

όλα τα νησιά των
κεντρικών και ανατολι-
κών Κυκλάδων.

Το “Αίολος Κεντέρης”
θα εκτελεί όλο το χειµώνα

τα ενδοκυκλαδικά δροµολόγια
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Την Κυριακή 23 Νοεµβρίου
θα πραγµατοποιηθούν
στην Πάρο οι εκδηλώσεις
για τον εορτασµό της
Εθνικής Αντίστασης.
Σύµφωνα µε το πρόγραµ-
µα, που ανακοίνωσε το
Επαρχείο Πάρου, την
Κυριακή στις 10 το πρωί
θα γίνει η τελετή δοξολο-
γίας στον Ιερό Ναό Πανα-
γίας Εκατονταπυλιανής,
µετά το πέρας της Θείας
Λειτουργίας, παρουσία
Αρχών, Οργανώσεων,
Σωµατείων και κατοίκων.
Θα ακολουθήσει οµιλία
από την κ. Ναυπλιώτου
Μαρία, εκπρόσωπο των
τοπικών αντιστασιακών
οργανώσεων.
Στις 10:30 θα ακολουθήσει
επιµνηµόσυνος δέηση στο
µνηµείο της εθνικής Αντί-
στασης και κατάθεση στε-
φάνων από εκπροσώπους
των τοπικών αρχών,
εκπροσώπους της εθνικής
Αντίστασης και τα πολιτι-
κά κόµµατα.
Οι εκδηλώσεις θα ολοκλη-
ρωθούν µε προσκλητήριο
Νεκρών, την τήρηση ενός
λεπτού σιγή και τον Εθνι-
κό Ύµνο από τη φιλαρµο-
νική του δήµου Πάρου.

Ο «Παριανός Τύπος» µε
αφορµή το γεγονός του
εορτασµού της Εθνικής
Αντίστασης δηµοσιεύει
απόσπασµα από το βιβλίο
«Η ζωή ενός στρατιώ-
του» του Ιωάννη Θ.
Καραβία Αντιστρατήγου
ε.α.

«Όταν ο Ζαµπέτας και ο
Κρίσπης µου ανεκοίνωσαν
δια την βάσιν της Αντιπά-
ρου, τους ηρώτησα που
τον είδαν τον Γραµµατικά-
κην, και µου είπαν εις την
οικίαν της µνηστής του.
Τους ηρώτησα ποιος
άλλος ήταν παρών, µου είπαν ότι ήταν ο
πατέρας και οι δυο κόρες του. Ελυπήθην
κατάκαρδα, διότι εσκέφθην τα επακόλουθα.
Τους είπα, ότι ύστερα από ολίγας ηµέρας θα
το ξέρουν και οι 12 χιλιάδες κάτοικοι της
νήσου Πάρου και αι υπηρέτριαι εις τις βρύ-
σες θα συζητούν δια την βάσιν της Αντιπά-
ρου. ∆ια να προλάβω τα γεγονότα έδωσα
εντολήν εις τον Μοίραρχον Ζαµπέταν να στεί-
λη χωροφύλακα να ειδοποιήση τον Άγγλον
Ταγµατάρχην αρχηγόν της βάσεως, να αλλά-
ξουν τοποθεσίαν και να µετακινηθούν προς
άλλα νησιά και ιδίως εις τα Κουφονήσια, τα
οποία είναι σχεδόν ακατοίκητα, διότι εις την
Αντίπαρον ήδη επροδόθησαν. ∆υστυχώς ο
Άγγλος Ταγµατάρχης δεν υπήκουσε εις τας
συµβουλάς µου και δεν ηθέλησε να αλλάξη
βάσιν. Το επλήρωσε βεβαίως και αυτός
ύστερα από ολίγον µε το κεφάλι του, αλλά
δυστυχώς, το επλήρωσαν και Έλληνες
ένθερµοι πατριώται µε τα κεφάλια των και ο
πληθυσµός της νήσου µε πείναν και θανά-
τους.
Ο Γραµµατικάκης, τολµηρός όπως ήτο,
έφερε νοµίζω εις ένα ταξείδι µερικούς
Άγγλους και τους παρέδωσε εις την βάσιν,
τους παρέλαβε δε το υποβρύχιον δια την
µεταφοράν των εις Μ. Ανατολή.
Η Ιταλική ∆ιοίκησις της Πάρου ήτο εις την
αρχήν και δεν εγνώριζεν ανθρώπους ακόµη
ούτε γλώσσαν ήξεραν και ενώ όλος ο κόσµος
εγνώριζε τα της βάσεως της Πάρου, οι Ιταλοί
είχαν τελείαν άγνοιαν. Όταν ο Γραµµατικά-
κης έφευγε δια Πειραιά πάλι να εκτελέση την
αποστολήν του, ανεχώρει και ο εν Πάρω

εγκατεστηµένος Κρητικός Αναγνωστάκης
Ιωσήφ, εκλεκτός και καλός πατριώτης και
φίλος µου. Του έδωσα µιαν επιστολήν δια
την Οµάδα Αξ/κων του Α’ Σ. Στρατού εις την
οποίαν έγραφα συνθηµατικώς, ότι έγιναν τα
λεµόνια και να έλθουν να τα παραλάβουν.
Αυτό εσήµαινε, ότι υπήρχε µέσον δια να
φύγουν δια την Μ. Ανατολήν. Παρεκάλεσα
δε τον κ. Αναγνωστάκην Ιωσήφ να βοηθήση
τους Αξ/κους και να τους πάρη ο Γραµµατι-
κάκης να τους φέρη εις Αντίπαρον εις την
βάσιν δια να φύγωµεν δια την Μ. Ανατολήν.

Επειδή εφοβούµην, ότι οι Ιταλοί πολύ γρήγο-
ρα θα επληροφορούντο, ότι υπάρχει βάσις
Αγγλική εις Αντίπαρον, είχον δε και πληρο-
φορίας, ότι αι φίλες του Γραµµατικάκη είχον
αντιζηλίας µεταξύ των και τον ηπείλουν, ότι
θα τον προδώσουν, εκάλεσα τον εξαίρετον
Έλληνα και πατριώτην Ιωαν. Πατέλην, τον
οποίον, εχρησιµοποίουν ως διερµηνέα οι Ιτα-
λοί και τον κατέστησα προσεκτικόν, ώστε,
εάν κανείς πάει εις την ∆ιοίκησιν να προδώ-
ση να µεταφράζη διαφορετικά από την
πραγµατικότητα, ώστε ούτε οι Ιταλοί να
αντιληφθούν, αλλά ούτε και ο προδότης.
Ο Πατέλης πράγµατι εξετέλεσε την αποστο-
λήν του µε θρησκευτικήν ευλάβειαν και έτσι
δεν επροδόθη αµέσως η βάσις, παρ’ ότι πολ-
λές φορές αι φίλες του Γραµµατικάκη επεχεί-
ρησαν να την προδώσουν. ∆υστυχώς όµως
κάποια από αυτές, τη προτροπή άλλων,
έγραψε µιαν επιστολήν και την επέταξε εις
την πόρταν του Ιταλού ∆ιοικητού και έτσι
πλέον η βάσις επροδόθη. Ο Ιταλός ∆ιοικητής
έστειλε µιαν διµοιρίαν µε δυο αξ/κους δια να

προβούν εις αναγνώρισιν
εις την Αντίπαρον δια την
εξακρίβωσιν των καταγγε-
λοµένων. Νοµίζω, εάν δεν
µε απατά η µνήµη, ότι ήτο
Φεβρουάριος του 1942.
Το Ιταλικόν τµήµα µετέβη
εις Αντίπαρον και προέβη
εις αναγνώρισιν εις την
οικίαν του Τζαβέλλα. Προ-
σεκάλεσε την οµάδα των
Άγγλων να παραδοθή,
αυτή ηρνήθη, έγινε µια
συµπλοκή, εν τω µεταξύ
έσπευσεν ολόκληρος η
δύναµις του Λόχου και
συνέλαβον την οµάδα των
Άγγλων, πλην όµως κατά
την συµπλοκήν εφονεύθη
ένας ανθυπολοχαγός Ιτα-
λός και ετραυµατίσθη ο
Άγγλος Ταγµατάρχης
Άτκινσον.
Την εποµένην του επεισο-
δίου, εκείνο το οποίον
εφοβούµην, ότι ηµπορεί
να συµβή έγινε, δηλαδή
θα έφθανε εις τον τόπον
της βάσεως ο Γραµµατικά-

κης µε τους αξιωµατικούς,
εις τους οποίους είχον παραγγείλει να
έλθουν να φύγωµεν δια Μ. Ανατολήν, αλλά
ουδένα µέσον είχον να ειδοποιήσω να µαται-
ωθή. Το τηλεγραφείον το κατείχον οι Ιταλοί
και εις κανένα δεν επέτρεπον να εισέλθη. Εις
τα καΐκια απηγόρευον τον απόπλουν και έτσι
ανέµενον το µοιραίον. Πράγµατι το εσπέρας
έφθασεν ο Γραµµατικάκης και ανύποπτος
προσήραξε εις το µέρος της βάσεως. Οι Ιτα-
λοί, οι οποίοι ήσαν κρυµµένοι εφόρµησαν
και συνέλαβον το καΐκι. Ο Γραµµατικάκης,
αντιληφθείς και επωφεληθείς του σκότους
επήδησεν εις την θάλασσαν και κολυµβώντας
διεπεραιώθη εις την αντιπέραν όχθην της
Πάρου, χωρίς οι Ιταλοί να αντιληφθούν
τούτο. Επεκράτει σύγχυσις εις το καΐκι, πλή-
ρες επιβατών εξ Αθηνών, µεταξύ των οποίων
ήσαν και η δική µου αποστολή τρεις λοχα-
γοί, οι λοχαγοί Πεζικού Παρλαβάντζας Νικό-
λαος, Μπούρας Ταξ., ο λαχαγός Πυρ/κου
Ζώτος Ε. και περί τους 5-6 νεαροί ανθυπολο-
χαγοί.

Επίσης ήταν περί τους 25 κρητικοί στρατιώ-
ται του Αλβανικού µετώπου, οι οποίοι µετέ-
βαινον εις Αγ. Νικόλαον Κρήτης, διότι οι
Γερµανοί δεν τους επέτρεπον αναχώρησιν εκ
της ηπειρωτικής Ελλάδος, ενώ οι Ιταλοί τους
επέτρεπον εις την κατεχοµένην υπ’ αυτών,
όπως ο Αγ. Νικόλαος. Άπαντας τους επιβά-
τας τους µετέφερον εις Παροικίαν Πάρου,
όπου η ∆ιοίκησις, προς ανάκρισιν. Συνέλα-
βον δε και τον Καπετάνιον Τσαντάνην Φραν-
ζέσκον κ.λπ. ουδείς όµως ωµολόγησεν, ότι
ήτο και ο Γραµµατικάκης εις το καΐκι».

Η συνέχεια στο επόµενο φύλλο 

ΚΚυυρριιαακκήή  2233  ΝΝοοεεμμββρρίίοουυ::
ΕΕοορρτταασσμμόόςς  ττηηςς  ΕΕθθννιικκήήςς  ΑΑννττίίσστταασσηηςς

«Το επλήρωσαν
και Έλληνες
ένθερµοι πατριώται
µε τα κεφάλια των
και ο πληθυσµός
της νήσου µε πείναν
και θανάτους»

Ιταλοί στρατιώτες στην Πάρο

Ο στρατιωτικός διοικητής της Πάρου Ρουστικέλλι
στο βενζινόπλοιο του Ιάκωβου Ραγκούση

∆∆εελλττίίοο  ΤΤύύπποουυ
ΕΕμμπποορριικκοούύ
ΣΣυυλλλλόόγγοουυ
“∆ιαµαρτυ-
ρόµαστε
έντονα...”
Ο εµπορικός σύλλογος
Πάρου-Αντιπάρου σε
∆ελτίο Τύπου τονίζει τα
εξής:
“Όλοι εµείς, οι έµποροι
της Πάρου και της Αντι-
πάρου
∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ
ΕΝΤΟΝΑ για τις σε
βάρος µας αρνητικές
επιπτώσεις που προκα-
λούνται από:
1. Φορολογική αδικία
που επιβλήθηκε µε τον
Ν.3697/08 περί δήθεν
“φορολογικής δικαιο-
σύνης κ.α.”.
2. Ασφαλιστική ανισό-
τητα που ισχύει για τον
ασφαλιστικό µας
φορέα.
3. ∆ιόγκωση του παρά-
νοµου υπαίθριου εµπο-
ρίου.
4. Άναρχη εξάπλωση
των εµπορικών
κέντρων και πολυκατα-
στηµάτων.
5. Ακτοπλοϊκό και
ενδοκυκλαδικές συνδέ-
σεις.
∆ΙΕΚ∆ΙΚΟΥΜΕ:
Α. ∆ίκαιη φορολογική
µεταχείριση χωρίς κοι-
νωνικούς στιγµατι-
σµούς.
Β. Σύγχρονο και σταθε-
ρό φορολογικό πλαίσιο
χωρίς συνεχείς “παρα-
τάσεις”.
Γ. Απλοποίηση έως και
κατάργηση των ανα-
χρονιστικών διατάξεων
του Κ.Β.Σ.
∆. Ίσα δικαιώµατα στην
διαδοχική ασφάλιση.
Ε. Σταθερή χρηµατοδό-
τηση του ΟΑΕΕ ως
ποσοστό του ΑΕΠ.
ΣΤ. Εφαρµογή των
νόµων για το  παραε-
µπόριο.
Ζ. Καθορισµό συγκε-
κριµένων όρων χρήσης
γης για εµπορική
χρήση.
Η. Κοινωνικό διάλογο
και όχι αιφνιδιασµούς,
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:
Απόσυρση του άρθρου
14 του Ν.3697/08 και
καθιέρωση και για εµάς
αφορολόγητου ποσού
εισοδήµατος ίσου µε
όλους τους άλλους
φορολογουµένους.
Είµαστε σε επαγρύπνη-
ση για την περαιτέρω
συµµετοχή µας σε
δυναµικότερες κινητο-
ποιήσεις.

Με ιδιαίτερη τιµή
για το ∆.Σ

Ο Πρόεδρος
Αλιπράντης Α.

Ο Γ.Γραµµατέας
Τριαντάφυλλος Α.”.
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Περπατάς πάνω στο
νησί και προσπαθείς να
αποκωδικοποιήσεις τα
µηνύµατα που έρχονται
από παντού. Το νιώθεις
ότι δεν είσαι µόνος.
Κάτω από τα πόδια
σου, στο βάθος της γης,
σαλεύει ακόµα η ιστο-
ρία και πάνω, σε κάθε
σου βήµα, τα σηµάδια
της προσπάθειας του
ανθρώπου να φτάσει
στα έγκατα, στο υλικό
της οµορφιάς. Σηµάδια
λατοµείων που λειτούρ-
γησαν και άλλων που
εγκαταλείφτηκαν, ιστο-
ρίες και θρύλοι. ∆εν
είναι µόνο το Μαράθι µε
τις αρχαίες στοές που
γνωρίζουµε από τις
περιγραφές και τα έργα
τέχνης µε την παγκό-
σµια ακτινοβολία που
δηµιουργήθηκαν από το
µάρµαρό του. Λατοµεία
µαρµάρου και πέτρας
διάσπαρτα σε όλες τις
περιοχές. Ξερολιθιές,
βυζαντινά µονοπάτια,
αγροτικοί λιθόστρωτοι
δρόµοι που ίχνη τους
έβρισκαν ακόµα στις
µέρες µας τα βοσκαρού-
δια στις ερηµιές  ανάµε-
σα στις µακρινές κατοι-
κιές, πεζούλες, µέλη
σπιτιών, ξωκλησιών και
λίθινων κατασκευών.
Τούτο το νησί είναι όλο
ένα κοµµάτι άσπρο µάρ-
µαρο που αναδύθηκε
από τη θάλασσα. 
Σιµώνω και θωπεύω µε
το  βλέµµα µου τούτες
τις πέτρες που µένουν
ασάλευτες και στήνω
αυτί  στους ήχους τους
µακρινούς που τα δια-
περνά εδώ και χιλιάδες
χρόνια. Πάνω στο νησί
τα συναντάς σε κάθε
σου βήµα. Στο περιβο-
λάκι της κυρά-Ρηνού-
λας, στον κήπο της
Γαρουφαλιάς, στην αρι-
στερή πλευρά της Αγίας
Αικατερίνης στο
Κάστρο, στα µανουάλια
της Παναγίας της
Σεπτεµβριανής, στα
τέµπλα και στις πάτω-
σες των εκκλησιών,
παντού. Κι εκείνα τα
τεράστια κιονόκρανα και λοιπά ευρή-
µατα στο βυθό του λιµανιού, µπροστά
από τον Άγιο Νικόλαο, τα δυσανάλογα
µε το µέγεθος του νησιού µας; Για πού
προορίζονταν άραγε;  
Πιο πέρα στις µεγάλες πόλεις και στα
ιερά τους, σ’ όλη τη χώρα και µακρύ-
τερα στα µουσεία του κόσµου που
ταξίδεψαν άθελά τους, βεβαιώνουν την
ύπαρξή µας εδώ και χιλιάδες χρόνια. 
Με παίρνει το όνειρο που καλύπτει το
µέγεθος του χρόνου   και ανηφορίζω
από το λιµάνι προς τα µέρη του µύθου.
Ναυτικοί, εργάτες, δούλοι, έµποροι,
ειδικοί, επιτήδειοι στη φόρτωση των
µαρµάρων στα πλοία και πέρα από το
Βίντζι και  µέχρι το Μαράθι η κοιλάδα
του Έλητα µε τους πλακόστρωτους
δρόµους  για τις ανάγκες της µεταφο-
ράς. Η κίνηση είναι µεγάλη. Άµαξες
τετράτροχες συρόµενες από ζεύγη
βοδιών ή ηµιόνων, οδηγούµενες από

έµπειρους αµαξηλάτες, µεταφέρουν
τους όγκους  στο λιµάνι για τη φόρτω-
σή τους στα πλοία και πιο πάνω στις
απότοµες κλίσεις ζώα φορτωµένα και
άλλα να σέρνουν µεγάλα κοµµάτια.
∆ιασχίζοντας την κοιλάδα φτάνεις στον
χώρο της σπηλιάς.
Η µεγαλύτερη ένταση παρατηρείται
στην είσοδο.
Είναι η στιγµή της ανέλκυσης του µαρ-
µάρινου όγκου από τη µήτρα της γης
και η αφετηρία του µεγάλου του ταξι-
διού στην ιστορία. Ποιος ξέρει αν από
αυτό το ολόλευκο κοµµάτι δεν πλάστη-
κε ένα από τα αριστουργήµατα που
ταξιδεύει στην ιστορία της τέχνης
χιλιάδες χρόνια τώρα. Ίσως να είναι
αυτό που στέκεται στο Λούβρο ή στους
∆ελφούς ή στην Ακρόπολη ή στη Ρώµη
ή ένα από αυτά που έµεινε στην Πάρο.
Ό,τι κι αν έγινε, όπου και αν ταξίδεψε,
η σχέση του µε τη µήτρα του δεν χάνε-

ται. Συνειδητοποιείς τη συγγένεια. Η
Πάρος, η Ελλάδα, ο κόσµος, η τέχνη, ο
ποιητής.

Από το ∆ούναβη
ως την άκρη του Ταινάρου,
κι από τ’ Ακροκεραύνια
στη Χαλκηδόνα
διαβαίνει, πότε σαν
τη θάλασσα Γοργόνα,
πότε σαν άγαλµ’
από µάρµαρο της Πάρου.

(Κωστής Παλαµάς: Πατρίδες)

Στο πλάτωµα µπροστά από το λατο-
µείο, στην «πλατεία», ένα εργοτάξιο
και συγχρόνως ένα εργαστήρι τέχνης
όπου πλήθος εργατών, λαξευτών και
τεχνιτών επεξεργάζονται τους όγκους
σύµφωνα µε τον προορισµό τους.
Σωροί από λατύπες, µεγάλα αποκόµ-
µατα, ηµίεργα εδώ και εκεί συµπληρώ-

νουν την εικόνα. Πλη-
σιάζεις την είσοδο. Από
το βάθος έρχονται οι
φωνές αυτών που σκυ-
φτοί ψάχνουν τον
βράχο, τον αποσπούν,
τον κυλούν, τον λαξεύ-
ουν χονδρικά, τον τιθα-
σεύουν και τον ανεβά-
ζουν στο φως του
ήλιου. Μαζί µε το µάρ-
µαρο αισθάνεσαι ότι
ανεβαίνει να πάρει
ανάσα αυτός ο κόσµος
που πολεµά εκεί κάτω
στα έγκατα µε το φως
των λυχναριών.
Στην είσοδο, το ανάγλυ-
φο πάνω στον βράχο,
µε την βακχική παρά-
σταση και τις άλλες
θεότητες, δηµιουργεί
µια ακόµη πιο µυστη-
ριακή ατµόσφαιρα. Το
αφιέρωσε, λέει, ο Αδά-
µας στις Νύµφες για να
τις εξευµενίσει που
θύµωσαν γιατί στο
άντρο τους µπήκαν κοι-
νοί θνητοί…Ποιες δυνά-
µεις διαφεντεύουν
τούτα τα µέρη τα αµέ-
τρητα χρόνια που πέρα-
σαν;
Μένουµε  πάντα χωρίς
απαντήσεις. Τούτα τα
µάρµαρα δεν µας είπαν
ακόµα τα µυστικά τους.
Μας σπρώχνουν πάντα
στο όνειρο έξω από τα
εγκόσµια.
Γύρω, το τοπίο αδιάφο-
ρο και εγκαταλελειµµέ-
νο. Ερειπωµένες εγκα-
ταστάσεις πρόσφατων
εκµεταλλεύσεων µέσα
στην ευρύτερη περιοχή
η οποία παραµένει
ξέφραγη και απροστά-
τευτη. Μια πινακίδα
προειδοποιεί ότι πρό-
κειται για αρχαιολογικό
χώρο για να τον βρί-
σκουν οι επισκέπτες,
που από µόνοι τους
πρέπει να ανακαλύψουν
την είσοδο απ’ όπου
ξεπρόβαλε η «παρία
λύγδος» που φώτιζε τα
άδυτα των αδύτων των
αρχαίων ιερών. Και
κείνο το σύγχρονο δρο-
µάκι που οδηγεί σ’
αυτήν, τι παραφωνία
Θεέ µου!

∆εν θέλεις να γυρίσεις σε τούτη την
πραγµατικότητα.
Εδώ και χιλιάδες χρόνια στήσαµε
λάβαρο στα βουνά της Μάρπησσας και
βαθαίνουµε την ύπαρξή µας.   Καλείς
τα πνεύµατα των προγόνων. Εδώ
κάπου θα πλανάται η σκιά του Σκόπα
και του Αγοράκριτου, του Παρθένιου
και του Αρίστανδρου, του Αριστίωνα
και των άλλων. Λίγο πιο χαµηλά στο
Αρχιλόχειο η µεγάλη µορφή του λόγου
δεν αναπαύεται. Εγκωµιάζει και ψέγει,
υµνεί, τραγουδά, θλίβεται, κλαίει. Ανε-
βαίνεις παρέα πάλι προς την κορφή
και ανεµίζεις το λάβαρο. ∆εν κρύβε-
σαι. Τώρα φωνάζεις στον κόσµο τη
δική σου προσωπική ευθύνη. Χαµογε-
λά ο Αρχίλοχος και οι άλλοι συγκατα-
νεύουν.

«είµ’ εγώ που φωνάζω
κι είµ’ εγώ που κλαίω, µ’ ακούς;»

Στο τελικό στάδιο της εκτύπωσης βρίσκεται η εργασία που πραγµατοποιήθηκε από τη συγγραφέα
Κυριακή Ραγκούση – Κοντογιώργου και αναφέρεται στην εποχή της µεγάλης εσωτερικής µετανάστευσης
και τους Παριανούς λατόµους. Η νέα προσπάθεια, εκτός από τα στοιχεία της έρευνας, περιλαµβάνει και
τη ζωή τριάντα Παριανών λατόµων, οι οποίοι µε τις µαρτυρίες τους δίνουν την πραγµατική εικόνα της
ζωής εκείνα τα δύσκολα χρόνια, αλλά και την πραγµατική εικόνα των συνθηκών εργασίας και διαβίω-
σης στα λατοµεία της Πεντέλης και του ∆ιονύσου.
∆ηµοσιεύουµε ένα κοµµάτι από τα προλεγόµενα  της µελέτης που αναφέρεται µε τον τίτλο «στον µύθο
της Πάρου», µια πρόγευση της νέας δουλειάς που προσκοµίζει ασφαλώς πλήθος ιστορικών, λαογραφι-
κών και πολιτιστικών πληροφοριών για τον τόπο µας.
Το βιβλίο που προβλέπεται να κυκλοφορήσει στις αρχές του νέου έτους φέρνει στην επιφάνεια τη ζωή
µιας µεγάλης µερίδας συµπατριωτών µας, µιας µερίδας των ανθρώπων του µόχθου, στους οποίους εξάλ-
λου στρέφεται εδώ και πολλά χρόνια το ενδιαφέρον της συγγραφέως Κούλας Ραγκούση-Κοντογιώργου.

ΒΒιιββλλίίοο  γγιιαα  ττοουυ  ΠΠααρριιααννοούύςς  λλααττόόμμοουυςς  ααππόό
ττηη  σσυυγγγγρρααφφέέαα  ΚΚυυρριιαακκήή  ΡΡααγγκκοούύσσηη  --  ΚΚοοννττοογγιιώώρργγοουυ

ΣΣττooνν  µµύύθθοο  ττηηςς  ΠΠάάρροουυ
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Πάρος Λεύκες αγροτεµάχιο 6.000 τ.µ. µε θέα θάλασσα
άρτιο οικοδοµήσιµο µόνο 40.000 ευρω.
Μεσιτικό Λεοντής, τηλ. 6944276444
Πάρος Κάµπος-Βουτάκου. Πολύ κοντά στην θάλασσα και
σε οικόπεδο αυτόνοµο εντός οικισµού παραδοσιακή οικία
δυο υπνοδωµατίων, συν ένα δωµάτιο βοηθητικό, βεράντες,
ρεύµα, νερό ,θαυµάσια θέα, µόνο 165.000 ευρώ.
Μεσιτικό Λεοντής, τηλ. 6944276444
Πάρος Νάουσα παραδοσιακή κατοικία δυο ορόφων 110
τ.µ. σε κεντρικό σηµείο. Τιµή 220.000 ευρώ.
Μεσιτικό Λεοντής, τηλ. 6944276444
Πάρος Λεύκες πολύ παλιό παραδοσιακό σπίτι δυο ορόφων
80 τ.µ. σε κεντρικό σηµείο µε πρόσβαση αυτοκινήτου.
Μεσιτικό Λεοντής, τηλ. 6944276444
Πάρος Κάµπος-Βουτάκος σε οικόπεδο εντός οικισµού
600 τ.µ. παραδοσιακή οικία 118 τ.µ. µε τρία υπνοδωµάτια,
δυο µπάνια, αποθήκη, σκεπαστή βεράντα και θαυµάσια θέα
θάλασσα.
Μεσιτικό Λεοντής, τηλ. 6944276444
Πάρος Ασπριές πάνω από την Παροικία, αγροτεµάχιο
13.000 τ.µ. άρτιο οικοδοµήσιµο µε δρόµο και θαυµάσια
θέα.
Μεσιτικό Λεοντής, τηλ. 6944276444
Πάρος Παροικία αγροτεµάχιο 4 στρεµµάτων 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 Παροικία σπίτι µονοκατοικία 60 τ.µ., 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 τ.µ. άρτιο οικοδοµήσιµο
µε πολύ καλή θέα και δρόµο. Τιµή 100.000 ευρώ.
Μεσιτικό Λεοντής, τηλ. 6944276444
Πάρος Φάραγκας επί του δρόµου 2.500 τ.µ. αυτόνοµο
αγροτεµάχιο µε άδεια για δυο σπίτια 125 τ.µ. συνολικά και
θαυµάσια θέα την παραλία.
Μεσιτικό Λεοντής, τηλ. 6944276444
Πάρος Λεύκες αγροτεµάχιο 4.600 τ.µ. κοντά στους
µύλους άρτιο οικοδοµήσιµο µε θέα θάλασσα. Τιµή 88.000
ευρώ.
Μεσιτικό Λεοντής, τηλ. 6944276444
Πάρος ∆υτικά οικόπεδο εντός οικισµού 4.000 τ.µ. µε καλή
θέα, κτίζει 900 τ.µ., όλες οι παροχές.
Μεσιτικό Λεοντής, τηλ. 6944276444
Πάρος Ζητούνται ακίνητα προς πώληση για προώθηση σε
όλη την Ελληνική και ξένη κτηµαταγορά.
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.

Ενοικιάζεται στον Περιφερειακό Παροικιάς, πάνω
από το ιχθυοπωλείο του Αρσένιου Τσαντάνη, χώρος
65 τ.µ. (θέρµανση - αυλή - air condition) για
επαγγελµατική χρήση. Τηλ. 2284022327,
2284021606.
Ενοικιάζεται ισόγειος επαγγελµατικός χώρος 100
τ.µ. µε τρια w.c. και πατάρι 20 τ.µ. κοντά στην
Εκατονταπυλιανή. Πληροφορίες 2284021646
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 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 APRILIA 650 PEGASO µαύρο-ασηµί, 9ος-
2007. Τηλ.: 6947260139.
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.
Κυρία ζητεί εργασία εσωτερική να περιποιείται
ηλικιωµένη κυρία ή κύριο. ∆ιαθέσιµη από 1-1-2009.
Τηλ.: 6977810527.

Αγγελίες

Στις 9 Νοεµβρίου, γιορτά-
σαµε και φέτο, την µνήµη
της Οσίας  Θεοκτίστης της
Μηθυµναίας, της δεύτε-
ρης, µετά την Παναγία την
Εκατονταπυλιανή, πολιού-
χου µας, αφού οι δύο
άλλοι προστάτες µας,
Άγιος Αρσένιος  και Άγιος
Αθανάσιος ο Πάριος, έζη-
σαν και αγίασαν στο νησί
µας, πολλούς αιώνες
αργότερα.  
Η  Οσία Θεοκτίστη, κυνηγηµένη
από τους πειρατές, κατέφυγε,
όπως είναι γνωστό, στον περίλα-
µπρο ναό της Εκατονταπυλιανής,
έζησε σ’αυτόν πολλά χρόνια, ασκή-
θηκε, αγίασε, εκοιµήθη και  σύµ-
φωνα µε την παράδοση, µέσα
σ’αυτόν ετάφη.
Η φετεινή γιορτή ήταν πραγµατικά
λαµπρή. Πλήθος πιστών, όχι µόνο
από την πόλη µας αλλά  και από τα
χωριά του νησιού µας, έσπευσαν
στην Εκατονταπυλιανή, για να προ-
σκυνήσουν  την  Εικόνα της, τον
τάφο που αποδίδεται σ’ αυτήν και
το ιερό  λείψανό της, που είναι

αποθησαυρισµένο στον αρχαίο ναό
µας. 
Στον Μεγάλο Εσπερινό, το βράδυ
της παραµονής και στην πανηγυρι-
κή Θεία Λειτουργία της κυριώνυµης
ηµέρας, χοροστάτησε ο Σεβασµιώ-
τατος Μητροπολίτης µας κ. Καλλί-
νικος. Στον εσπερινό, τον Σεβα-
σµιώτατο πλαισίωνε ο ιερός κλήρος
και των δύο νησιών της Επαρχίας
µας. Ο Πρωτοσύγκελλος της
Μητρόπολής µας  π. Αλέξανδρος
Μοστράτος, κατένυξε το εκκλησία-
σµα, µε τον γλαφυρό του λόγο.
Στην πανηγυρική λειτουργία, το
εκκλησίασµα ήταν πολύ πυκνό. Στο

τέλος της ακολουθίας, ο
Σεβασµιώτατος, µε ζεστά
λόγια, αναφέρθηκε στους
δύο συνεορταζόµενους
αγίους, Οσία Θεοκτίστη
και  Άγιο Νεκτάριο  και
επικαλέστηκε τη χάρη και
τις πρεσβείες τους, για
όλους µας.
Μετά την Θεία Λειτουργία,
έγινε η λιτάνευση της
Εικόνας και του λειψάνου
της Οσίας στους κεντρι-

κούς δρόµους της πόλης µας, υπό
τους ήχους της Φιλαρµονικής του
∆ήµου Πάρου, την οποία ακολούθη-
σαν αντιπροσωπείες των σχολείων
µε τις Σηµαίες τους, οι τοπικές
αρχές και το πλήθος των πιστών.
Επακολούθησε δεξίωση στην αίθου-
σα τελετών του Ιερού Προσκυνήµα-
τος, από την ∆ιοικούσα Επιτροπή
του.
Έτσι ολοκληρώθηκαν οι εορταστι-

κές εκδηλώσεις, για την µνήµη της
Οσίας Θεοκτίστης, για την οποία
σεµνύνεται  το νησί  µας και επιζη-
τά την προστασία της.

ΠΑΝΑΓ. Ι. ΠΑΤΕΛΛΗΣ

Ο εορτασµός της µνήµης της Οσίας Θεοκτίστης

Σε µακροσκελές απαντητικό προς τον κ. Λεβεντάκη
δελτίο τύπου, η Κοινοτική Πλειοψηφία της Αντιπάρου
για τις καθυστερήσεις προγραµµατισµένων έργων
αποδίδει σκοπιµότητα στο µηχανικό της Κοινότητας.
Συγκεκριµένα κάνει αναφορά σε έγγραφα που εστάλη-
σαν στο µηχανικό, µε τα οποία επισηµαίνεται η αργο-
πορία και ο κίνδυνος να χάθούν οι χρηµατοδοτήσεις
έργων. Τα έγγραφα αυτά είναι: το 664/29-2-05, το
1294/11-4-08, το 2664/25-6-08, το 2653/24-7-07, το
2763/30-7-07 και το 2964/1-8-08.
Για την απουσία της Αντιπάρου από την έκθεση
Philoxenia 08, σύµφωνα µε το δελτίο τύπου ευθύνεται
η Νοµαρχιακή Επιτροπή, της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκη-
σης Κυκλάδων.
Για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών της Κοινότη-
τας γίνεται αναφορά στην κατασκευή δεξαµενής 1.000

µ3 στη διάνοιξη νέων γεωτρήσεων που έχουν συνδεθεί
µε το δίκτυο ύδρευσης και ότι εντός του 2009 αναµένε-
ται να έχει λειτουργήσει η αφαλάτωση.
Τέλος και επειδή ελέχθη ότι στην Αντίπαρο είναι ανύ-
παρκτα τα έργα, στο δελτίο τύπου αναφέρεται ότι τα
δίκτυα αποχέτευσης και ο βιολογικός βρίσκονται στο
στάδιο της δηµοπράτησης, ότι φέτος ολοκληρώνεται η
Β’ φάση των εργασιών του σπηλαίου και ότι επεκτά-
θηκε το δίκτυο ύδρευσης στον Κάµπο.
Εξάλλου η Κοινότητα προµηθεύτηκε δυο απορριµµατο-
φόρα, µία υδροφόρα, κάδους απορριµµάτων, όχηµα
πλυσίµατος κάδων, ένα container και είναι έτοιµη να
δηµοπρατήσει: τη µελέτη ανάπλασης της παραλίας
από το πρόγραµµα ΘΗΣΕΑΣ, την επέκταση του υδρα-
γωγείου, την ανάπλαση της Ψαραλυκής, την ανάπλα-
ση της πλατείας και την επισκευή του ναού.

ΑΑππάάννττηησσηη  σσττοονν  ΛΛεεββεεννττάάκκηη  ααππόό  ττηηνν
ΚΚοοιιννοοττιικκήή  ΠΠλλεειιοοψψηηφφίίαα  ττηηςς  ΑΑννττιιππάάρροουυ

Στο «ΒΙΟΣ» Πειραιώς 84

ΤΡΟΒΑΤΟΡΕ από την «Όπερα των ζητιάνων»
Κάθε ∆ευτέρα και Τετάρτη από τις 3 Νοεµβρίου έως και τις 10 ∆εκεµβρίου και για 11 παραστάσεις η
οµάδα «Όπερα των ζητιάνων» παρουσιάζει την όπερα ΤΡΟΒΑΤΟΡΕ του Τζουζέπε Βέρντι στο «ΒΙΟΣ» Πει-
ραιώς 84. Είναι η δεύτερη χρονιά που παρουσιάζεται η συγκεκριµένη όπερα και στην «Όπερα των ζητιά-
νων» συµµετέχει και µια δική µας, Παριανή, η Ρούλα Μπιζά.
Ώρα έναρξης των παραστάσεων 21:00. Τιµές εισιτηρίων: 22 και 15 ευρώ. Για κρατήσεις στο τηλ.:
2103425335.

Ενισχύεται το Κέντρο Υγείας
µε γιατρό Γενικής Ιατρικής
Ένας ακόµα ιατρός θα ενισχύσει το ιατρικό δυναµικό του Κέτρου
Υγείας Πάρου. Πρόκειται για τον κ. Νέζη ιατρό Γενικής Ιατρικής
που έρχεται από την Πελοπόννησο µε απόσπαση για έναν χρόνο.
Επίσης από 1 ∆εκεµβρίου 2008 και για δυο µήνες το Περιφερεια-
κό ιατρείο στη Μάρπησσα θα λειτουργεί καθηµερινά. Εκεί θα εξυ-
πηρετεί τους κατοίκους της Μάρπησσας και των γύρω περιοχών
ο ιατρός Αντώνης Ξένος. Ο κ. Ξένος θα αµείβεται στο διάστηµα
αυτό µε χρήµατα του Βελέντζειου ιδρύµατος. Ο κ. Ξένος ολοκλή-
ρωσε το Αγροτικό του και αυτή τη χρονική στιγµή βρίσκεται σε
κανονική άδεια.
Προκηρύχθηκε και υπογράφτηκε από τον Υπουργό Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Αβραµόπουλο θέση Παθολόγου Γενι-
κής Ιατρικής για το Κέντρο Υγείας. Η θέση είναι νέα και αναµένε-
ται να καλυφθεί µετά το πρώτο τρίµηνο του 2009.
Τέλος προκηρύχθηκε και η θέση του καρδιολόγου στο Κέντρο
Υγείας µετά την αποχώρηση του κ. Ξάνθη. Οι ενδιαφερόµενοι
γιατροί αναµένεται να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά
και η θέση αναµένεται να καλυφθεί στις αρχές του 2009.

95 13-11-2008_95_parianos typos:Layout 1 13/11/2008 12:54 πµ ������ 10



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 1111ΠΠέέμμππττηη  1133  ΝΝοοεεμμββρρίίοουυ 22000088

17 Νοεµβρίου 1973. Πέρασαν 35 χρόνια
από τα γεγονότα του Πολυτεχνείου. Ο
«Παριανός τύπος» µε αφορµή τον φετι-
νό εορτασµό του Πολυτεχνείου παρου-
σιάζει απόσπασµα από το βιβλίο της
Κωστούλας Μητροπούλου «Το χρονικό
των τριών ηµερών» που εκδόθηκε για
πρώτη φορά τον Ιούλιο του 1974. Το
βιβλίο όπως γράφει η συγγραφέας
«Αφιερώνεται στη µνήµη αυτών που
χάθηκαν, όσοι κι αν είναι αυτοί και ότι
κι αν έχασαν, πόδια, µάτια, νιάτα ή τη
ζωή τους ολόκληρη»…

…«Εδώ Πολυτεχνείο, εδώ Πολυτε-
χνείο. Σας µιλάει ο Ραδιοφωνικός
Σταθµός των ελεύθερων αγωνιζόµε-
νων φοιτητών, των ελεύθερων αγωνι-
ζόµενων Ελλήνων. Εµείς οι ελεύθεροι
Έλληνες φοιτητές, που για τρίτη σήµε-
ρα µέρα εξακολουθούµε τον αγώνα
µας, δηλώνουµε ότι είµαστε άοπλοι.
Βρισκόµαστε άοπλοι απέναντι στα
τανκς. Εδώ Πολυτεχνείο, εδώ Πολυτε-
χνείο»…

…«Ώρα 3.02’ π.µ. Στρατιώτες γέµισαν
το Πολυτεχνείο. Ένα τανκ περνάει πάνω
από ένα οδόφραγµα που ήταν κάποτε
αυτοκίνητο. Ριπές πολυβόλου. Χέρια
υψωµένα. Οι φοιτητές. Βγαίνουν µε τα
χέρια στον ουρανό, τα µάτια στον ουρα-
νό, την ψυχή στα δόντια. Βγαίνουν και
προχωρούν. Παραδίνονται. Τι σηµασία
έχει πια αν θα είναι τώρα ή αύριο;
Σειρήνες εκκωφαντικές. Μάχες στους
δρόµους. Κόλαση. Οι άνθρωποι στα
γύρω σπίτια φοβούνται πολύ. Είναι
άνθρωποι που είχαν πιστέψει πως η

φωνή των παιδιών που τους µιλούσε
εδώ και τρεις µέρες συνέχεια δε θα
µπορούσε να πάψει. Είχαν πιστέψει
ακόµα και σ’ ένα θαύµα. Άδικα. Γύρω
τους τώρα γίνονται µάχες. άνισες
µάχες. Οι µισοί οπλισµένοι. ∆υνατοί. Οι
άλλοι µισοί άοπλοι. Γυµνοί από προσχή-
µατα. Μόνοι. και φυσικά χαµένοι.
Ώρα 3.06’ π.µ. Η έξοδος γίνεται αργά,
αλλά συχνά βίαια. Τραυµατίζονται παι-
διά. Τραυµατίζεται η νύχτα. Οι πυροβο-
λισµοί πυκνώνουν. Ζεστός αέρας. Πανι-
κός. Τα τανκς έχουν πιάσει όλο το χώρο
µέσα στο Πολυτεχνείο. Πυκνός αέρας.
Τα υψωµένα χέρια διασχίζουν τη νύχτα
κάθετα. ∆εν υπάρχει διαχωριστική
γραµµή για να ξεχωρίσεις τα βαριά
σιδερένια οχήµατα από τις κινούµενες

σκιές. Είναι όλα µαζί µια µάζα. Ένα
σύνολο από όγκους παράταιρους. Και
ασφυξία.
Ώρα 3.07’ π.µ. Πυροβολισµοί. οι φοιτη-
τές τρέχουν. Η νύχτα τρέχει. Τα φώτα
µπερδεύτηκαν µε τα µάτια των λύκων.
Ποιος µπορεί να πει που αρχίζει τούτη η
πορεία; Τα βήµατα µπερδεύονται µε
τους ίσκιους. Πανικός.
Ώρα 3.08’ π.µ. Σειρήνες ηχούν αδιάκο-
πα. Κανένας δεν ξέρει αν θα µπορέσει
να περάσει τη γραµµή που χωρίζει την
κόλαση από το δρόµο µε την επίπεδη
κλίση. Κανένας δεν ξέρει αν το χέρι που
απλώνουν είναι για να τον βοηθήσουν
να περάσει απέναντι ή για να τον εξα-
φανίσουν. Πυροβολισµοί. ξύλο που
πέφτει χαµηλά, κλωτσιές στα γεννητικά

όργανα και µια τελική ξυλιά στο κεφά-
λι. Πέφτουν χάµω και αραδιάζονται σαν
αδειανοί σάκοι, ξεφούσκωτοι.
Ώρα 3.11 π.µ. Σταµατάει κάθε ήχος.
Σχεδόν νεκρική σιωπή. Έρευνες µέσα
στο «άσυλο», που τους ένωσε όλους
τρία ολόκληρα εικοσιτετράωρα. Όσοι
κρύβονταν βγαίνουν έξω βίαια. Ψηλά
τα χέρια. Βήµατα απέναντι στο ανελέη-
το φως του προβολέα.
Ώρα 3.12’ π.µ. Σταµατάνε οι σειρήνες.
Χάος.
Ώρα 3.13’ π.µ. Οι φοιτητές βγαίνουν
σιγά σιγά όλοι. Σκορπίζουν. η νύχτα
είναι βολική. Η νύχτα είναι σχεδόν
φιλόξενη. Τους εξαφανίζει.
Ώρα 3.30’ π.µ. Ο κλειστός χώρος των
τριών ηµερών αδειάζει. Άδειες αίθου-
σες. Ρηµαγµένα παράθυρα. Ξεχαρβαλω-
µένες πόρτες. Λέξεις τσακισµένες στους
τοίχους. Σωροί από τρόφιµα πάνω σε
πάγκους. Και τραγούδια που αιωρού-
νται στον αέρα. Και ένα σπασµένο κορι-
τσίστικο βραχιολάκι. και µια χτένα. Και
ένα ζευγάρι γυαλιά χωρίς καθόλου τζά-
µια. Και µια δεσµίδα χαρτί πολυτελείας.
Και ένα χαρτί µισογραµµένο, «αγαπηµέ-
νη µου µητέρα, να µην ανησυχείς για
µένα, είµαι πιο καλά εδώ από οπουδή-
ποτε αλλού. Εδώ δεν θα είµαι ποτέ
µόνος…».
Και στην πρώτη γωνία, οι πρώτες οµά-
δες που οδεύουν σε µια πορεία µάταιη
µέσα στη νύχτα. «Ελληνικέ λαέ, δε
νικηθήκαµε, ας προσπαθήσουµε πάλι,
λαέ των Αθηνών, είµαστε οι ελεύθεροι
Έλληνες που σε καλέσαµε πριν από
τρεις ολόκληρες µέρες να έρθεις µαζί
µας, λαέ άκουσέ µας και τώρα…».

««ΕΕδδώώ  ΠΠοολλυυττεεχχννεείίοο,,  εεδδώώ  ΠΠοολλυυττεεχχννεείίοο»»

Στο τελικό στάδιο επίλυσης βρίσκεται το θέµα των εφηµεριών και πρόσληψης
ιατρικού προσωπικού στα Νοσοκοµεία της χώρας.
Χθες Τετάρτη 12 Νοεµβρίου, µεικτή οµάδα εργασίας του υπουργείου Υγείας
συναντήθηκε µε αντίστοιχη της Οµοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκοµειακών Γιατρών
Ελλάδος (ΟΕΝΓΕ) προκειµένου να συνταχθεί το περιεχόµενο της κλαδικής
συµφωνίας, µε την οποία εναρµονίζονται απόλυτα το ωράριο και οι εφηµερίες
των νοσοκοµειακών γιατρών µε τα ανώτατα επιτρεπτά όρια που έχει καθορίσει
η Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς να επιβάλλονται κυκλικά και ελαστικά ωράρια,
ούτε και εντατικοποίηση της εργασίας των γιατρών.
Συγκεκριµένα, το πρωινό συνεχές οκτάωρο εργασίας γίνεται επτάωρο και
χορηγείται ρεπό έπειτα από κάθε ενεργό εφηµερία. Οι τέσσερις πρώτες
εφηµερίες των ειδικευµένων και οι έξι πρώτες των ειδικευοµένων σε εθελοντική
βάση φορολογούνται µε ειδικό συντελεστή 20%. Οι πέραν αυτών είναι
αφορολόγητες. Το επίδοµα βιβλιοθήκης παύει να φορολογείται.
Αναδιαρθρώνεται η διαδικασία οργανωµένης εξέλιξης των νοσοκοµειακών
γιατρών και αυξάνεται ο βασικός µισθός γιατρών, σε επίπεδα που έχουν
συµφωνηθεί. Επίσης, προσλαµβάνονται 4.500 νέοι γιατροί (1.200 ειδικευόµενοι,
3.300 επιµελητές Β' σε οργανικές θέσεις). Μέσα στο 2009 θα γίνουν 2.000
προσλήψεις, έτσι ώστε το δεύτερο εξάµηνο του έτους να µη χρειάζεται να
κάνουν οι γιατροί περισσότερες από επτά-οκτώ ενεργές εφηµερίες τον µήνα.

ΠΠέέρραασσαανν  3355  χχρρόόννιιαα......

Εναρµονίζονται ωράριο και
υπερωρίες των γιατρών

«Κραχ και χάος στην δηµόσια υγεία στις Κυκλάδες» είναι ο τίτλος σε δελτίο τύπου της
νοµαρχιακής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ Κυκλάδων µε ηµεροµηνία 3 Νοεµβρίου 2008. Στο δελτίο
τύπου αφού τονίζεται ότι «η κατάσταση στα ελληνικά Νοσοκοµεία και Κέντρα Υγείας έφθασε
στο απροχώρητο», σηµειώνονται ακόµα και τα εξής: «Με το νέο σύστηµα εφηµεριών, το
οποίο θα υλοποιηθεί από 1 Νοεµβρίου 2008 και σύµφωνα µε τα κατατεθέντα προγράµµατα
των ιατρών του νοσοκοµείου Σύρου και των Κέντρων Υγείας του Νοµού, κατ’ εφαρµογή της
κοινοτικής οδηγίας, των Προεδρικών ∆ιαταγµάτων 88/99, 76/05 και της πρόσφατης απόφα-
σης του Ελεγκτικού Συνεδρίου. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ µετά τις 10 ή 15 Νοεµβρίου, κατά περίπτωση,
δεν θα εφηµερεύει το νοσοκοµείο Σύρου και τα Κέντρα Υγείας του Νοµού. Καλούµε την
Κυβέρνηση που µέχρι σήµερα απεδείχθη και σε αυτόν τον τοµέα ανέτοιµη και ανεπαρκής
έστω και την τελευταία στιγµή να αντιµετωπίσει µε σοβαρότητα το πρόβληµα λειτουργίας
των µονάδων υγείας αλλά και το πανελλαδικό κύµα διαµαρτυρίας και αγανάκτησης των
ιατρών που βιώνουν εργασιακό Μεσαίωνα έτσι ώστε:
-να συζητήσει ουσιαστικά µε την Οµοσπονδία Νοσοκοµειακών ιατρών
- να καταρτισθούν πλήρη και ασφαλή προγράµµατα εφηµεριών
- να προχωρήσει στις αναγκαίες προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.
∆εν υπάρχουν άλλα περιθώρια.
Η υγεία των Κυκλαδιτών τίθεται σε κίνδυνο µε αποκλειστική ευθύνη της Κυβέρνησης που επί
δυο και πλέον χρόνια «στρουθοκαµηλίζει» µε ανευθυνότητα και εµπαίζει πολίτες και ιατρούς.

Για την Νοµαρχιακή Επιτροπή
Ο Γραµµατέας Βασίλης Κίτσιος»

∆∆εελλττίίοο  ΤΤύύπποουυ  ΝΝ..ΕΕ..  ΠΠΑΑΣΣΟΟΚΚ  ΚΚυυκκλλάάδδωωνν
«Η υγεία των Κυκλαδιτών τίθεται σε κίνδυνο»

∆ΩΡΕΕΣ
Εις µνήµην ΓΙΑΓΚΟΥ και
ΑΦΡΟ∆ΙΤΗΣ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ  και µε
τη συµπλήρωση 40 ετών
και 24 ετών αντιστοίχως
από του θανάτου των, ο
κ. και η κ. ∆ηµητρίου
Αργυροπούλου απέστει-
λαν απ΄ευθείας 1.000
Ευρώ υπέρ του Ιερού
Προσκυνήµατος της
Παναγίας  της Εκατοντα-
πυλιανής Πάρου, 1.000
Ευρώ υπέρ του ∆ήµου
Πάρου και 1.000 Ευρώ
υπέρ του Γενικού Λυκεί-
ου Πάρου.

Eκδροµή συλλογου
γυναικών Αντιπάρου
“Τα τελευταία χρόνια έχει καθιερωθεί η ετήσια
τετραήµερη εκδροµή του Συλλόγου µας σε διάφο-
ρα µέρη της Ελλάδας µε ιστορική και θρησκευτική
σηµασία. Εφέτος πραγµατοποιήσαµε την εκδροµή
τον Οκτώβριο στα Μετέωρα (Καλαµπάκα), Μέτσο-
βο, Ελάτη και στη Λίµνη Πλαστήρα. Ο καιρός ήταν
υπέροχος και αυτό µας βοήθησε να περάσουµε
ακόµη καλύτερα. Ευχαριστούµε θερµά όσους συµ-
µετείχαν και ελπίζουµε του χρόνου να έχουµε
ακόµη µεγαλύτερη συµµετοχή”.
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Παράγονται στο σύγχρονο τυροκοµείο της Ένωσης Α.Σ. Πάρου
και είναι γνήσια Παριανά προϊόντα
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��ÅÅííïïééêêééÜÜóóååééòò  ááõõôôïïêêééííÞÞôôùùíí
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�� Paros 84400 �� Greece �� Tel.: 22840 21353 �� Fax: 22840 22544
�� http://www.kontostavlos.com �� e-mail: asc@otenet.gr

Ο Εµπορικός Σύλλογος ενηµερώνει ότι το προ-
τεινόµενο χειµερινό ωράριο λειτουργίας των κατα-
στηµάτων σε Πάρο και Αντίπαρο από 1/11/2008
έως 31/3/2009 είναι το ακόλουθο:

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Από 1/11/2008 έως 31/3/2009.
ΠΡΩΙ, ΑΠΟΓΕΥΜΑ: ∆ΕΥΤΕΡΑ 08:00 - 14:00,
17:00 - 21:00, ΤΡΙΤΗ 08:00 - 14:00, 17:00 -
21:00,  ΤΕΤΑΡΤΗ 08:00 - 15:00, ΚΛΕΙΣΤΑ,
ΠΕΜΠΤΗ 08:00 -14:00, 17:00 - 21:00,
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:00 - 14:00, 17:00 - 21:00,
ΣΑΒΒΑΤΟ 08:00 - 15:00, ΚΛΕΙΣΤΑ,  ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΡΓΙΑ.

ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ, ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ, ΠΑΝΤΟ-
ΠΩΛΕΙΑ, ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΑ, ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΑ  κ.λπ.
∆ΕΥΤΕΡΑ 08:00 - 21:00, ΤΡΙΤΗ 08:00 - 21:00,
ΤΕΤΑΡΤΗ 08:00 - 16:00, ΠΕΜΠΤΗ 08:00 - 21:00,
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:00 - 21:00, ΣΑΒΒΑΤΟ 08:00 -
20:00, ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΡΓΙΑ

Τα είδη Κιγκαλερίας ∆ευτ.-Τετ.-Σαβ. απόγευ-
µα κλειστά.
Τα παρακάτω καταστήµατα εξαιρούνται: Βενζινά-
δικα, Συνεργεία, Ανθοπωλεία, Κάβες, Φωτο-
γραφικά, Φούρνοι, Ζαχαροπλαστεία. 
Tα Μέλη του Εµπορικού Συλλόγου στη Νάουσα
µπορούν να τηρούν το παρών ή το τοπικό ωράριο.

DIVA
l i n g e r i e
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Βούσουλας - Αρκουλής 4-3 και Α.Ο. Πάρου -
ΚΕΜΑΣ Ίου 7-0! Κάπως έτσι εξελίχθηκε η ανα-
µέτρηση για το ποδοσφαιρικό πρωτάθληµα
Κυκλάδων την Κυριακή το µεσηµέρι στο
γήπεδο της Παροικιάς. Τα µονά γκολ του
Α.Ο. Πάρου έβαλε ο Βούσουλας και τα ζυγά ο
Αρκουλής. Το τελικό αποτέλεσµα, παρουσία
λίγων φιλάθλων, ήταν απόλυτα δίκαιο για
την παριανή οµάδα που έφθασε τους 12 βαθ-
µούς και την επόµενη αγωνιστική θα παίξει
στη Νάξο κόντρα στον Πανναξιακό.

3-1 ο Αστέρας
στη Μάρπησσα
Με τρία γκολ του Αριανούτσου Ανδρέα ο
Αστέρας Μαρµάρων ήταν ο µεγάλος νικητής
στην παριανή αναµέτρηση µε τον Μαρπησσαϊ-
κό στη Μάρπησσα.
Η νίκη ήρθε δύσκολα για τους φιλοξενούµε-
νους που προηγήθηκαν στο 44’. Στο 79’ ισο-
φάρισε ο Μαρπησσαϊκός. Ο Αστέρας Μαρµά-
ρων πήρε τους τρεις βαθµούς µε δυο γκολ
που σηµειώθηκαν στο 85’ και 88’.
Τα αποτελέσµατα της 5ης αγωνιστικής
του 2ου οµίλου έχουν ως εξής:
Α.Ο. ΠΑΡΟΥ - ΚΕΜΑΣ ΙΟΥ 7-0
ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ - Α.Ο. ΚΟΡΩΝΙ∆ΑΣ 4-0
ΜΑΡΠΗΣΣΑΙΚΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ 1-3
ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ - Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑ∆ΟΣ 1-1
Α.Ο. ΛΑΒΑ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ 2-0
ΑΜΣ ΦΙΛΩΤΙΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ 1-0
Η βαθµολογία µετά και τα παιχνίδια

της 5ης αγωνιστικής διαµορφώθηκε ως εξής:
Οµάδα βαθ. αγων. τερµ.
1. ΑΜΣ ΦΙΛΩΤΙ ΝΑΞΟΥ 15 5 13-2
2. ΚΑΡΤΕΡΑ∆ΟΣ ΘΗΡΑΣ 13 5 12-4
3. Α.Ο. ΠΑΡΟΥ 12 5 22-7
4. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ Α.Ο 10 5 19-3
5. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ ΝΑΞΟΥ 9 5 5-4
6. Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 8 5 12-4
7. ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ 6 5 7-12
8. ΛΑΒΑ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ 4 5 6-5
9. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ 1 5 2-8
10. ΚΟΡΩΝΙ∆Α ΝΑΞΟΥ 1 5 6-15
11. Κ.Ε.Μ.Α.Σ. ΙΟΥ 0 5 1-14
12. ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ ΠΑΡΟΥ -6 5 5-27
Επόµενη, 6η αγωνιστική: ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ -
Α.Ο. ΠΑΡΟΥ, ΚΕΜΑΣ ΙΟΥ - ΜΑΡΠΗΣΣΑΙΚΟΣ,
Α.Ο. ΚΟΡΩΝΙ∆ΑΣ - ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ, ΑΣΤΕΡΑΣ
ΜΑΡΜΑΡΩΝ - Α.Ο. ΛΑΒΑ, Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑ∆ΟΣ -
ΑΜΣ ΦΙΛΩΤΙΟΥ, ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ -
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ.

Επτά αστέρων ο Α.Ο. Πάρου
µε Βούσουλα και Αρκουλή

Τον Θεµιστοκλή υποδέχεται ο ΑΜΕΣ Νηρέας Νάουσας την Κυριακή 16 Νοεµβρίου στο
γήπεδο της Παροικιάς (15:00) για την 7η αγωνιστική του ποδοσφαιρικού πρωταθλήµατος
της ∆’ Εθνικής. Από την αναµέτρηση θα απουσιάσει ο τιµωρηµένος Γρηγοριάδης, δεν θα
πρέπει όµως να απουσιάσουν οι φίλαθλοι της Πάρου. Ο Νηρέας που δεν τα κατάφερε την
προηγούµενη αγωνιστική, ηττήθηκε εκτός έδρας µε 1-0 από τα Βριλήσσια, θέλει τη νίκη
κόντρα στον Θεµιστοκλή για να τον φθάσει στη βαθµολογία (10 βαθµούς) και να δει µε
διαφορετική οπτική γωνία τη συνέχεια στο πρωτάθληµα.
Ο τεχνικός του Θεµιστοκλή, Γιώργος Γιωργουλόπουλος, θα έχει στη διάθεσή του τρεις
ποδοσφαιριστές που έλειπαν για µεγάλο χρονικό διάστηµα και επιστρέφουν στις
αγωνιστικές υποχρεώσεις. Πρόκειται για τον αµυντικό χαφ Γεωργίου (απόκτηµα από τον
ΠΑΟ Ρουφ) ο οποίος είχε τραυµατιστεί κατά τη διάρκεια της προετοιµασίας, τον επίσης
αµυντικό χαφ Τζαναβάρα και τον επιθετικό Παπασταθόπουλο. Από την άλλη, θα
απουσιάσει µόνο ο κεντρικός αµυντικός Ντεντόπουλος που τιµωρήθηκε µε πέντε
αγωνιστικές.

Ο Νηρέας υποδέχεται τον Θεµιστοκλή...
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