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Έτος Ίδρυσης 1945

Τετάρτη
10 Σεπτεμβρίου ´08

Έτος: 63ο
Νεα περίοδος

ΦύTο: 27

Στην Πάρο ο υπουργός Παιδείας Ευριπίδης Στυλιανίδης

Εγκαινιάζεται το νέο
κτίριο ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ

Γραφεία του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών και στην Πάρο

Ειδικό αφορολόγητο
καθεστώς για τους
ελεύθερους επαγγελματίες
των νησιών μέχρι
3.100 κατοίκους

Ευνοούνται
δεκαέξι νησιά

των Κυκλάδων
Κατά τη διαδικασία συζήτησης του φορολο-
γικού νομοσχεδίου στην αρμόδια Επιτροπή
της Βουλής, ο Υπουργός Οικονομίας και Οι-
κονομικών κ. Αλογοσκούφης ανακοίνωσε ότι
εξαιρούνται οι νησιωτικές περιοχές μέχρι
3.100 κατοίκους από το νέο μέτρο φορολό-
γησης με συντελεστή 10% του εισοδήματος
των ελεύθερων επαγγελματιών.

Συνέχεια στη σελ. 2

Ο Βουλευτής Κυ-
κλάδων της Ν.Δ.
Γιάννης Βρούτσης
μιλάει στη ΦτΠ
για το αφορολό-
γητο και τη νησιω-
τικότητα.
Η συνέντευξη στη σελ. 2

Ο υπουργός Παιδείας
Ευριπίδης Στυλιανίδης,
θα πραγματοποιήσει τα
εγκαίνια του Τεχνολογι-
κού Επαγγελματικού Εκ-
παιδευτηρίου (ΤΕΕ)
στην Παροικιά, στις 12
Σεπτεμβρίου στις 10 το
πρωί.
Πριν από τα εγκαίνια θα
τελεστεί ο αγιασμός
έναρξης της νέας σχολι-
κής χρονιάς, χοροστα-
τούντος του Μητροπο-
λίτη Παροναξίας Καλλί-
νικου.
Το πρόγραμμα του
υπουργού δεν έχει ακόμη
ανακοινωθεί επίσημα,
σύμφωνα όμως με τις
πληροφορίες, ο υπουρ-
γός θα έρθει στην Πάρο
την Παρασκευή το πρωί,
12 Σεπτεμβρίου.

Συνέχεια στη σελ. 4

Σελ. 9

“Χρυσή”
η Πολυξένη

του Ν.Ο. Πάρου
στα Βαλκάνια Σελ. 10
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Συνέχεια από τη σελ. 1
Σύμφωνα με το άρθρο 118 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών
Προσώπων του Ν2238/94, για τα φυσικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις που
κατοικούν μόνιμα σε νησιά με πληθυσμό μέχρι 3.100 κατοίκους, το ποσό του
αφορολόγητου ορίου, προκειμένου να υπολογιστεί ο φόρος που αναλογεί
στο εισόδημά τους, αυξάνεται κατά 50% σε σχέση με τους κατοίκους των
υπόλοιπων περιοχών της χώρας. Η ρύθμιση παραμένει σε ισχύ, μετά την τρο-
ποποίηση που πραγματοποίησε ο κ. Αλογοσκούφης στο νέο φορολογικό νο-
μοσχέδιο.
Τα νησιά των Κυκλάδων, για τα οποία θα ισχύει το ειδικό αφορολόγητο κα-
θεστώς για τους ελεύθερους επαγγελματίες είναι: Αντίπαρος, Κέα, Κύθνος,
Σέριφος, Σίφνος, Κίμωλος, Φολέγανδρος, Σίκινος, Ίος, Θηρασιά, Ανάφη,
Αμοργός, Ηρακλειά, Σχοινούσα, Κουφονήσι και Δονούσα.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Βουλευτή Κυκλάδων Γιάννη Βρούτση, υπήρ-
ξαν συνεχείς παρεμβάσεις του ιδίου προς το Υπουργείο Οικονομικών για

την υιοθέτηση αυτής της σημαντικής αλλαγής στο νέο φορολογικό νομο-
σχέδιο και είχαν θετικό αποτέλεσμα.
Ο κ. Βρούτσης μετά την πολύ σημαντική αυτή εξέλιξη δήλωσε: «Είναι ιδι-
αίτερα θετικό γεγονός ότι το νέο φορολογικό νομοσχέδιο προβλέπει ειδική
μεταχείριση για τους ελεύθερους επαγγελματίες των μικρών νησιών των Κυ-
κλάδων, αλλά και της υπόλοιπης νησιωτικής χώρας. Η Κυβέρνηση του
Κώστα Καραμανλή απέδειξε την κοινωνική της ευαισθησία σε αυτό το θέμα.
Τα μικρότερα νησιά της πατρίδας μας, πολλά εκ των οποίων βρίσκονται στο
νομό Κυκλάδων, χρειάζονται ουσιαστικά κίνητρα οικονομικής στήριξης και
ανάπτυξης. Κίνητρα που θα δώσουν στους Κυκλαδίτες των μικρών νησιών
τη δυνατότητα να παραμείνουν, να εργασθούν και να δημιουργήσουν στον
τόπο τους, συμβάλλοντας στην οικονομική του ανάπτυξη. Η Πολιτεία έχει
συνταγματική υποχρέωση να ενσωματώνει τη διάσταση της νησιωτικότη-
τας στον πυρήνα των πολιτικών της, με συγκεκριμένες δράσεις υπέρ των νη-
σιωτικών περιοχών της χώρα μας.

Ειδικό αφορολόγητο καθεστώς για τους ελεύθερους επαγγελματίες των νησιών έως 3.100 κατοίκους

Ευνοούνται δεκαέξι νησιά των Κυκλάδων

Μετά την εξαγγελία των φολογικών μέτρων η ΦτΠ
επικοινώνησε με το βουλευτή και του έθεσε ερωτή-
ματα.

- Δεν θα έπρεπε να θεωρείται αυτονόητη η νη-
σιωτικότητα για όλα τα νησιά των Κυκλάδων και
όχι μόνο για τα μικρά;

Είναι 16 νησιά στα οποία διαμένουν έως 3.100 κά-

τοικοι. Σ΄αυτά τα νησιά προϋπήρχε από την Πολι-
τεία ένα καθεστώς ιδιαίτερης αντιμετώπισης σε επί-
πεδο φορολογίας για τους ελεύθερους
επαγγελματίες, τις εμπορικές επιχειρήσεις, τους μι-
σθωτούς και τους συνταξιούχους. Σ’ αυτά λοιπόν
τα νησιά των Κυκλάδων και όσα είναι σε όλη την
επικράτεια μέχρι 3.100 κατοίκους, η Πολιτεία δεί-
χνοντας το ενδιαφέρον της και αναδεικνύοντας τη
νησιωτικότητα (όχι μόνο οι κυβερνήσεις της Ν.Δ.,
αλλά και του ΠΑΣΟΚ), διαχρονικά έχουν θεσπί-
σει νόμο (άρθρο 118 του Ν. 2238/94) βάσει του
οποίου υπάρχει ένα επιπλέον αφορολόγητο 50%
στην κλίμακα που ισχύει για όλους τους πολίτες σε
όλη την Ελλάδα. Με τη θέσπιση του νέου φορολο-
γικού νομοσχεδίου, φορολογείται με 10% όλο το
σύστημα που αφορά τους ελεύθερους επαγγελμα-
τίες. Δηλαδή, σε αυτά τα μικρά νησιά δεν θιγόταν
ούτε οι μισθωτοί, ούτε οι συνταξιούχοι, ούτε οι εμ-
πορικές επιχειρήσεις. Θιγόταν όμως και καταλυό-
ταν, εάν έμενε όπως είχε η εξαγγελία της
Κυβέρνησης, όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες που
κατοικούν σ’ αυτά τα μικρά νησιά. Με την παρέμ-
βαση τη δική μου και την προτροπή προς το υπουρ-
γείο, ως βουλευτής Κυκλάδων, έγινε αποδεκτό να
επανισχύσει στους ελεύθερους επαγγελματίες το
υφιστάμενο αφορολόγητο.

- Γιατί η νησιωτικότητα δεν αφορά και όλα τα
άλλα νησιά;
Θα ήταν ευχάριστο και επιθυμητό από όλους μας.
Όμως κάθε φορά, θα πρέπει να μιλάμε με όρους ρε-
αλισμού, γιατί πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η
δημοσιονομική πραγματικότητα. Εάν η δημοσιο-
νομική πραγματικότητα της πατρίδας μας έδινε τη
δυνατότητα, το αφορολόγητο για τα νησιά θα μπο-
ρούσαμε να το είχαμε κάνει ακόμη και 100%, δη-

λαδή να μην πλήρωνε κανένας φόρο. Μπαίνουν
όμως κάποιοι φραγμοί, που διαμορφώνουν ένα
πλαίσιο ευνοϊκό, για τα νησιά μέχρι 3.100 κατοί-
κους που είναι κεκτημένο, αλλά από κει και πάνω
δεν υπάρχει δημοσιονομική δυνατότητα.

- Η νησιωτικότητα τότε τι νόημα έχει;
Η νησιωτικότητα παίζει ρόλο σε πολλά άλλα πράγ-
ματα. Από κει και πέρα όμως, τη νησιωτικότητα την
αναδεικνύεις σε ζητήματα βήμα – βήμα, την προ-
στατεύεις, νομοθετείς υπέρ της, αλλά δεν είναι δυ-
νατόν να κάνεις τα πάντα. Το να είμαστε αρεστοί
είναι εύκολο. Το θέμα είναι να είμαστε χρήσιμοι και
ρεαλιστές και να πετυχαίνουμε βήμα - βήμα κάποια
πράγματα. Διαφορετική είναι η δυνατότητα των
κατοίκων της Σίφνου, Σικίνου και Φολέγνδρου και
διαφορετική της Πάρου. Είναι τελείως διαφορετικά
τα μεγέθη, γιατί και στα νησιά μας ακόμη, υπάρ-
χουν δύο ταχύτητες.

- Δηλαδή, στην Πάρο, στη Σαντορίνη κ.λπ., οι χα-
μηλοεισοδηματίες ελεύθεροι επαγγελματίες θα
εξαιρεθούν, γιατί λέτε για δύο και τρεις ταχύτη-
τες;

Όχι. Δεν αλλάζει τίποτα. Θα φορολογηθεί με το
10% που προβλέπει το νέο νομοσχέδιο. Άλλωστε
το κράτος, απέναντι στις Κυκλάδες και στα νησιά
του Αιγαίου, έχει θεσπίσει και ένα ιδιαίτερα θετικό
φορολογικό μέτρο, το μειωμένο ΦΠΑ. Από το
1992 που ισχύει στις Κυκλάδες έχει ωφελήσει τα
μέγιστα όλο τον επιχειρηματικό κόσμο του νομού
μας.

- Με την κατάργηση του αφορολόγητου όμως, δεν
έρχονται ίσα βάρκα ίσα νερά, κερδίζεις από το
ένα, χάνεις από το άλλο;
Όχι. Μισθωτοί, συνταξιούχοι και επιχειρηματίες,
δεν θίγονται. Όμως, για τους ελεύθερους επαγγελ-
ματίες το κράτος, μέσα από μετρήσεις που έχει
κάνει και βάση των δηλώσεων που έχουν υποβλη-
θεί, παρατηρεί, ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες σε
πανελλήνιο επίπεδο αποδίδουν μηδενικό φόρο σε
πολύ μεγάλο ποσοστό. Αναδεικνύεται λοιπόν ότι
εκεί υπάρχει στοιχείο έντονης φοροδιαφυγής. Το
κράτος είναι υποχρεωμένο να λάβει μέτρα, να διευ-
ρύνει τη φορολογική βάση και να κινηθεί στο πλαί-
σιο που λέγεται φορολογική ισότητα.

- Ανάλογη δήλωση (κατόπιν ενεργειών μου…)
έγινε και από συνάδελφό σας από την Κεφαλονιά,
τον κ. Παρίση. Τελικά με ποιου τις ενέργειες επε-
τεύχθη το αφορολόγητο για τους ελεύθερους
επαγγελματίες στα μικρά νησιά;
Το αν κινήθηκε και ο κ. Παρίσης στην ίδια κατεύ-
θυνση, επειδή και αυτός εκπροσωπεί ένα νομό, αυτό
δεν αναιρεί ούτε τη δική του προσπάθεια, ούτε τη
δική μου. Συμπέσαμε και οι δύο απέναντι στον κ.
Αλογοσκούφη να προτείνουμε το ίδιο πράγμα. Πι-
θανότατα να υπάρχει και τρίτη και τέταρτη παρέμ-
βαση.

Γιάννης Βρούτσης:

Η δημοσιονομική πραγματικότητα
δεν αφήνει περιθώρια
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Να γίνουμε η αλλαγή
ΓΙΑ ΕΝΑ νέο κίνημα αυτοδιοίκησης θα μπορούσαμε να εμπνευστούμε από τα πετυχημένα πειράματα που
προηγήθηκαν στην Μάρπησσα, στις Λεύκες, στο Δήμο και αλλού. Είναι ανάγκη να εμπλουτίσουμε το θεσμικό
πλαίσιο λειτουργίας της και ν’ αλλάξου-με πολλά. Ιδιαίτερα τον εκλογικό νόμο, που υπηρετεί τα κέντρα εξου-
σίας της Αθήνας. Μέσα στην καθημερινή κινητικότητα των προβλημάτων, με την εμπειρία της συμμετοχής,
αναφαίνονται νέες ιδέες και πρακτικές, που ελευθερώνουν καινούριες δυνάμεις και δυνατότητες. Μπορούμε
να διδαχτούμε από τα λάθη μας, μπορούμε να δούμε τις τρικλοποδιές που βάζει η Αθήνα στην αυτοδιοίκηση.
Μερικές βασικές σκέψεις για την ανάπτυξη μιας τέτοιας κίνησης είναι:
Πρώτη σκέψη: Δεν ξεκινούμε απ’ τα κόμματα με σκοπό να αναδείξουμε αυτό ή εκείνο πρώτο ή να μετρήσουμε
κουκιά. Αυτά μπορεί να ενδιαφέρουν τους κομματάρχες, τους βουλευτές, τους συμφεροντολόγους. Αρχίζουμε
απ’ την ανάγκη να πειραματιστούμε με τις ικανότητές μας, με την ανάληψη ευθυνών και ασκούμαστε να
βρούμε τις πολιτικές εκείνες που πάνε μπροστά το νησί και τη ζωή μας.
Δεύτερη σκέψη: Πρέπει να απορρίψουμε οριστικά την διάθεση για αντιπαλότητα και σύγκρουση, που έχει πε-

ράσει ως συνήθεια, ως καθεστώς του πολιτικού μας χαρακτήρα. Οι διαιρέσεις και οι διχασμοί
συμφέρουν μόνο τις παρατάξεις της Αθήνας. Η διαχείριση απορριμμάτων, το νερό, το περιβάλ-
λον, δεν έχουν χρώμα. Αντιθέσεις μπορεί να υπάρξουν με όσους θέλουν την αυτοδιοίκηση φορέα
εξυπηρέτησης συμφερόντων ή παρατάξεων και όχι αυτόνομη τοπική εξουσία.
Τρίτη σκέψη: Ο ηγέτης δεν είναι δοσμένος απ’ την αρχή, αλλά εκλέγεται από την κίνηση. Δεν
στηριζόμαστε στο ένα, στον καπετάνιο, αλλά στη συλλογική προσπάθεια όλων. Δεν ξεκινούμε
από τον ένα για να βρούμε τους πολλούς, αλλά απ’ τους πολλούς εκλέγουμε τον πρωτοστάτη.
Τέταρτη σκέψη: Αμφισβητούμε πολλά απ’ τα δεδομένα των θεσμών και ξεχωρίζουμε τα όσα εμ-
ποδίζουν την ανάπτυξη της αυτοδιοίκησης απ’ τα όσα ελευθερώνουν δυνάμεις και ιδέες. Εκλο-
γικά συστήματα, τρόπους λειτουργίας και άλλα. Η εμπειρία της συμμετοχής θα οδηγήσει σε
προτάσεις για μια αυτόνομη, ανεξάρτητη και ανταποκρινόμενη στους καιρούς αυτοδιοίκηση.
Έτσι η πάλη εξελίσσεται σε δύο μέτωπα. Στο πρώτο είναι τα προβλήματα που απαιτούν μεθόδους
λύσης και προώθησης. Στο δεύτερο είναι τα αδιέξοδα του συγκεντρωτισμού και η ανάγκη να τα
ξεπεράσουμε και να οδηγηθούμε σε νέες μορφές οργάνωσης. Θα είχε αξία να μελετήσουμε σε όλη
την Ελλάδα τις πρωτοβουλίες που πήραν κάποιοι ευφάνταστοι της αυτοδιοίκησης και να δούμε
πού υπήρξαν αποτελεσματικοί και πού πρωτοτύπησαν. Υπάρχει τέτοιος χάρτης ωραίων πρω-
τοβουλιών, ξεχωριστών ιδεών; Ανάγκη μεγάλη να μην ακολουθούμε πάντα τους ίδιους δρόμους,
να μην παπαγαλίζουμε τους αφόρητα πληκτικούς τρόπους της μέχρι σήμερα πολιτικής. Να δι-
ευρύνουμε τα όρια ελευθερίας θέτοντας και τη φαντασία μας στην υπηρεσία της καθημερινής
δράσης.

Πέμπτη σκέψη: Επεξεργαζόμαστε τρόπους και λογικές τέτοιες, ώστε να επιτύχουμε την μέγιστη δυνατή συμ-
μετοχή των κατοίκων. Επεξεργαζόμαστε λογικές αποκέντρωσης. Υποστηρίζουμε και ενθαρρύνουμε όλες τις
μορφές εθελοντικής συμμετοχής και προσφοράς των πολιτών.
Έκτη σκέψη: Η εστίαση στην οικονομική και μόνο πραγματικότητα έχει επιφέρει εδώ και χρόνια μια αλλαγή
στην ψυχή μας. Παραγίναμε καταναλωτές, εγωιστές, συμφεροντολόγοι και αφήσαμε πίσω άλλες αξίες, που θα
μπορούσε να δίνουν νόημα στη ζωή μας. Καλούμαστε λοιπόν να βγούμε απ’ το αδιέξοδο εφευρίσκοντας νέες
πηγές έμπνευσης, διαμορφώνοντας μια άλλη στάση ζωής, μια άλλη φιλοσοφία καθημερινής δράσης. Εδώ
απαιτείται μια γενικότερη φροντίδα των προοδευτικών ανθρώπων. Γιατί μάλλον πέσαμε θύματα μιας στενής
αντίληψης για τη ζωή και την πολιτική. Αν μέχρι σήμερα αποτύχαμε, εδώ βρίσκεται και μια από τις αιτίες. Να
διαμορφώσουμε λοιπόν χαρακτήρες συμβατούς με την αλλαγή στην κοινωνία που θέλουμε να πραγματοποι-
ήσουμε. Να γίνουμε οι ίδιοι η αλλαγή που επαγγελλόμαστε Χρίστος Γεωργούσης

ααιι
ρρεε

ττιι
κκάά

Φωνή της Πάρου

Ο υπουργός Υγείας Δ. Αβραμόπουλος, μετά
την δέσμευσή του για την ανέγερση του νέου μι-
κρού νοσοκομείου, προχώρησε σε μία ακόμη
πράξη, που αφορά στο υγειονομικό αεροσκάφος
και είχε αναφερθεί σε παλαιότερο τεύχος της η
ΦτΠ. 
Η πληροφορίες από κύκλους του υπουργείου
Υγείας που είχαμε τότε, επιβεβαιώθηκαν. Σύμ-
φωνα με αυτές, έως το  τέλος Σεπτεμβρίου θα
χορηγηθεί οικονομική ενίσχυση 150.000 ευρώ
στο Βελέντζειο ίδρυμα για την ετήσια κάλυψη
των εξόδων του υγειονομικού αεροσκάφους, του
οποίου οι δύο πιλότοι, νυχθημερόν βρίσκονται
σε ετοιμότητα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν
έκτακτα και μη περιστατικά και να σωθούν ζωές.
Όπως φαίνεται από τη χειρονομία Αβραμόπου-
λου, αναγνωρίζεται η προσφορά του Βελέν-
τζειου από τον υπουργό.
Το θέμα είχε τεθεί στον υπουργό από φορείς του
νησιού, κατά την ημέρα της σύσκεψης στο Δήμο
Πάρου και της ανακοίνωσης για την ανέγερση
του νέου μικρού νοσοκομείου.
Συγκεκριμένα, μετά  από συζήτηση που είχε ο
υπουργός με μέλη της Τοπικής Οργάνωσης της
Νέας Δημοκρατίας και κατόπιν γραπτού αιτή-
ματός τους, απεδέχθη το υπουργείο την ικανο-
ποίηση του αιτήματος για τη χρηματοδότηση
του ιδρύματος με 150.000 ευρώ ετησίως. 
Μάλιστα εστάλη επιστολή από το υπουργείο
Υγείας προς τον πρόεδρο της Τ.Ο. Χ. Μαλιν-
δρέτο, στην οποία μεταξύ άλλων, αναφέρεται:
«Σε απάντηση της από 17/7/2008 επιστολής
σας προς τον υπουργό Υγείας με την οποία ζη-
τάτε την οικονομική ενίσχυση του Βελέντζειου
Ιδρύματος για την κάλυψη των λειτουργικών
εξόδων του υγειονομικού αεροσκάφους, θέμα

που συζητήσατε και στην κατ’ ιδίαν συνάντησή
σας, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας γνω-
ρίσουμε, ότι το αίτημά σας ενεκρίθη από τον κ.
υπουργό και εδόθησαν οδηγίες στους υπηρε-
σιακούς παράγοντες του υπουργείου για την οι-
κονομική ενίσχυση του Ιδρύματος με το ποσό
των 150.000 ευρώ». 
Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την εξαγγε-
λία για την ανέγερση του μικρού νοσοκομείου,
αλλά και άλλες παρεμβάσεις του υπουργείου
Υγείας από τον υπουργό στο νησί, δείχνει το εν-
διαφέρον του κ. Αβραμόπουλου για την επίλυση
των προβλημάτων υγείας της Πάρου. 

Προχωράει και
το νοσοκομείο
Όσον αφορά στο θέμα του μικρού νοσοκομείου,
μετά από ενημέρωση που είχε η εφημερίδα από
τον επικεφαλής της ΔΕΠΑΝΟΜ, η δημιουργία
του βρίσκεται στο τελικό στάδιο, ώστε να πραγ-
ματοποιηθεί η δημοπράτηση του έργου. Ήδη
έχει γίνει η τοπογράφηση και η κατάτμηση του
οικοπέδου, έχουν βγει οι συντελεστές δόμησης,
έχουν γίνει τα απαραίτητα συμβόλαια με την
Ιερά Μονή Λογγοβάρδας και έχουν υπογραφεί
από τον ηγούμενο της μονής. Τώρα βρίσκονται
στα χέρια του μητροπολίτη Παροναξίας Καλλί-
νικου, ο οποίος θα τα προσκομίσει για επικύ-
ρωση στην πρώτη συνεδρίαση της Ιεράς
Συνόδου, που θα γίνει στις αρχές Οκτωβρίου.
Διαδικασία που θεωρείται τυπική. 
Πραγματικά αποτελεί ρεκόρ ο χρόνος που
έχουν γίνει όλες οι διαδικασίες, ώστε το νοσο-
κομείο να είναι έτοιμο σύμφωνα με το χρονο-
διάγραμμα που έθεσε ο υπουργός τον Μάιο,
δηλαδή σε δύο χρόνια. 

Γενναία οικονομική ενίσχυση Αβραμόπουλου στο Βελέντζειο
για την κάλυψη εξόδων του υγειονομικού αεροσκάφους

150.000 ευρώ ετησίως 
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Συνέχεια από τη σελ. 1
Ο κ. Στυλιανίδης, θα επισκεφθεί την Εκατονταπυλιανή και αργότερα θα συμμετάσχει σε  σύ-
σκεψη τοπικών φορέων, του Δήμου και του Επαρχείου όπου θα συζητηθούν τα κτιριακά και
λειτουργικά προβλήματα των σχολείων της Πάρου και της Αντιπάρου. Στις προθέσεις του
υπουργού είναι επίσης, επισκέψεις στα γραφεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης, καθώς και σε ένα σχολείο του νησιού. 
Το μεσημέρι ο υπουργός θα αναχωρήσει για τη Νάξο.
Την ευθύνη του προγράμματος του υπουργού έχουν, ο Δ/ντής του γραφείου του υπουργού
κ. Καρβελάς και ο νέος περιφερειακός Δ/ντής εκπαίδευσης Ν. Αιγαίου Γ. Γκάνιος. 
Να σημειωθεί, ότι είναι η πρώτη φορά, μετά από πολλές δεκαετίες, που υπουργός Παιδείας
επισκέπτεται την Πάρο και είναι ευκαιρία να του γνωστοποιηθούν όλα τα προβλήματα της
εκπαίδευσης στο νησί. 
Τον υπουργό, εκτός από τα υπηρεσιακά στελέχη θα συνοδεύουν, ο Περιφερειάρχης Χ. Κόκ-
κινος, ο περιφερειακός Δ/ντής εκπαίδευσης Ν. Αιγαίου, Γ. Γκάνιος, ο Δ/ντής Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Κυκλάδων Κ. Ρόκος, και ο Δ/ντής Σπουδών Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Γ. Καλύβας. 
Να σημειωθεί επίσης, ότι το νέο ΤΕΕ είναι ένα σύγχρονο κτίριο, ευρωπαϊκών προδιαγραφών,
με αίθουσες πλήρως εξοπλισμένες και με εξειδικευμένους καθηγητές.

Στην Πάρο ο υπουργός Παιδείας Ευριπίδης Στυλιανίδης 

Εγκαινιάζεται το νέο
κτίριο ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ

Καλή σχολική χρονιά
σε μαθητές και εκπαιδευτικούς 
«Αυτοπεποίθηση και
σύγχρονη νοοτροπία»
Με τους καλύτερους οιωνούς ξεκινάει η νέα σχολική
χρονιά, σύμφωνα με τον Περιφερειακό Διευθυντή
Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευσης
Νοτίου Αιγαίου Γεώργιο Ι. Γκάνιο, ο οποίος  με την
ευκαιρία της έναρξης της νέας Σχολικής Χρονιάς
2008-2009, έκανε την ακόλουθη δήλωση: 
«Η φετινή σχολική χρονιά ξεκινά με  νέα αυτοπε-
ποίθηση και σύγχρονη νοοτροπία. Είναι η πρώτη
φορά που όλες οι διοικητικές πράξεις για την κάλυψη
των λειτουργικών κενών έχουν γίνει εγκαίρως, ώστε
τα σχολεία να μην παρουσιάζουν ελλείψεις δασκά-
λων και καθηγητών και όλα τα προβλέψιμα κενά να
είναι καλυμμένα. 
Είναι η πρώτη φορά που τα βιβλία περιμένουν τους
μαθητές και όχι το αντίθετο. 
Είναι η πρώτη φορά που η εισαγωγική επιμόρφωση
των 7.300 νεοδιορισθέντων εκπαιδευτικών και των
5.000 αναπληρωτών γίνεται πριν το σχολικό αγια-
σμό και όχι στη μέση του χειμώνα.
Είναι η πρώτη φορά που τόσο νωρίς ξεκινά η πρό-
σθετη διδακτική στήριξη, η οποία χτυπά στο σκληρό
πυρήνα την παραπαιδεία. 
Αντιμετωπίζεται εμπράκτως το ζήτημα του υποχρε-
ωτικού νηπιαγωγείου και της πλήρους λειτουργίας
του ολοήμερου σχολείου.
Την ίδια στιγμή είναι σε εξέλιξη η κατασκευή 1233
σχολικών μονάδων σε ολόκληρη τη χώρα, που θα κα-
λύψουν σε μεγάλο αριθμό τα προβλήματα των υπο-
δομών που υπήρχαν όλα τα προηγούμενα χρόνια. 
Με νέο θεσμικό πλαίσιο αντιμετωπίζεται η Ειδική
Αγωγή και Εκπαίδευση.
Η πολιτική του  «Έξυπνου Σχολείου»  αποδίδει.
Με νέα αυτοπεποίθηση ξεκινούμε επενδύοντας στην
ποιοτική εκπαίδευση».

Μήνυμα του προϊσταμένου
του 6ου Γραφείου Π.Ε.  Ν. Μαρινάκη
«Η έναρξη της σχολικής χρονιάς είναι η αφετηρία
του αγώνα για την επίτευξη των πνευματικών και εκ-
παιδευτικών στόχων  των μελών της  σχολικής κοι-
νότητας: μαθητών , εκπαιδευτικών και γονέων. Όλοι
συμμετέχουμε στον καλό αγώνα της μορφωτικής
ανέλιξης με την πίστη ότι είναι ότι καλύτερο μπο-
ρούμε να προσφέρουμε στη συνολική κοινωνική
πρόοδο.
»Εύχομαι στα παιδιά μας να περάσουν μια ακόμη
σχολική χρονιά με χαρά και υγεία  στη ζεστή αγκα-
λιά των σχολείων τους . Να έχουν  σθένος , δύναμη
και λαχτάρα για μάθηση.
»Εύχομαι στους συναδέλφους εκπαιδευτικούς υπο-
μονή, αφοσίωση στο καθήκον τους και να έχουν την
πεποίθηση ότι το επάγγελμά τους είναι ένα λειτούρ-
γημα που όταν το υπηρετούν ορθά και επιμελώς μπο-
ρεί να τους γεμίσει με αφάνταστα  θετικά
συναισθήματα.
»Εύχομαι στους γονείς να είναι η αστείρευτη  πηγή
για την  παροχή σωστής αγωγής και συναισθηματι-
κής υποστήριξης στα παιδιά. Να τα καμαρώνουν
όπως επιθυμούν. Καλή σχολική χρονιά σε όλους
μας».

Αποκλείονται τα παιδιά των δημοσίων υπαλλήλων
από τους δημοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς,
σύμφωνα με το νέο σύστημα (φιλόδοξο αλλά ατυ-
χές στην πράξη), χρηματοδότησης με κοινοτικά
κονδύλια των σταθμών, ώστε να δέχονται δωρεάν
τα παιδιά των εργαζομένων γυναικών με χαμηλό
εισόδημα.
Η προκήρυξη για συμμετοχή στο πρόγραμμα των
δημοτικών σταθμών εκδόθηκε αργά (μέσα Ιου-
λίου) και όσοι σταθμοί εντάχθηκαν σε αυτό, ήδη
έχουν φρακάρει από παιδιά. 
Πρόβλημα υπάρχει και στην Πάρο, όπου οι δύο
παιδικοί σταθμοί «Μελισσάκια» και του Αρχι-
λόχου, δεν μπορούν να δεχτούν παιδιά δημοσίων
υπαλλήλων. Η νέα πρόσκληση ενδιαφέροντος που
έφτασε στις 5 Σεπτεμβρίου στο Δήμο του νησιού

από τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας, αφορά γυ-
ναίκες μητέρες βρεφών, νηπίων και παιδιών, που
εργάζονται ως μισθωτές. Εξαιρούνται οι μητέρες
που απασχολούνται ως μόνιμες ή με συμβάσεις αο-
ρίστου χρόνου σε Νομικά  Πρόσωπα Δημοσίου
Δικαίου (ΝΠΔΔ) και στους ΟΤΑ Α και Β βαθ-

μού. 
Εκπαιδευτικοί που ζουν και εργάζονται στην
Πάρο αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα. Σε
ανακοίνωσή τους αναφέρουν ότι «το νέο σύστημα
εγγραφής που έθεσε άμεσα σε εφαρμογή η κυ-
βέρνηση με βάση εισοδηματικά και άλλα κριτήρια
σε συνάρτηση με τη χρηματοδότηση του προ-
γράμματος από το Δ΄ΚΠΣ, οδηγεί σε υποβάθ-
μιση της κρατικής μέριμνας για τα παιδιά των
δημοσίων υπαλλήλων» και επισημαίνουν πως «η
μη ύπαρξη βρεφονηπιακού σταθμού, δημιουργεί
μεγάλο πρόβλημα τόσο στην εργασία των εκπαι-
δευτικών του νησιού όσο και στην οικογενειακή
τους ζωή».
Στην ανακοίνωση τονίζουν επίσης: «Αναγκαζό-
μαστε να εμπιστευθούμε τα παιδιά μας σε γυναίκες
που γνωρίζουμε πολύ λίγο, χωρίς κάποια ιδιαί-
τερη εκπαιδευτική κατάρτιση και χωρίς να μπο-
ρούν να δώσουν εγγυήσεις για την ασφαλή
φύλαξη των παιδιών μας. Επειδή η συμμετοχή σ’
αυτά τα προγράμματα, αποτελεί δικαίωμα και όχι
πολυτέλεια και ως εκ τούτου πρέπει να προσφέ-
ρονται δωρεάν, χωρίς κοινωνικά και οικονομικά
κριτήρια ακόμη και στο πιο απομακρυσμένο
χωριό της χώρας και λαμβάνοντας υπόψη τις ιδι-
αιτερότητες του τόπου, ζητούμε την ευαισθητο-
ποίηση των δημοτικών και κρατικών φορέων που
εκπροσωπούν το νησί για την άμεση επίλυση του
σοβαρότατου αυτού προβλήματος». 

Αποκλείστηκαν τα παιδιά τους από τους δημοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς

Κραυγή αγωνίας από μητέρες βρεφών, δημοσίους υπαλλήλους

Ξεχώρισε το λύκειο Νάουσας
Με 27 αποφοίτους του να εισάγονται σε Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι. το Λύκειο Νάουσας, πέτυχε ρεκόρ όλων
των εποχών φθάνοντας ποσοστό επιτυχίας 55%.
Σημαντικό επίσης είναι ότι πολλοί από τους επιτυχόντες εισάγονται σε υψηλής βαθμολογικής βάσης
πανεπιστημιακές σχολές. Δ.Μ.

Τοπικό Συμβούλιο Νέων Δήμου Πάρου
«Το Δ.Σ. του Τοπικού Συμβουλίου Νέων του Δήμου Πάρου συγχαίρει ολόψυχα όλους τους μαθητές για την
επιτυχή προσπάθειά τους να εισαχθούν στα Ανώτατα και Ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας και
τους εύχεται καλή σταδιοδρομία στο νέο τους ξεκίνημα».
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Άλυτα παραμένουν τα προβλήματα στέγασης του
2ου δημοτικού σχολείου Παροικιάς, με αποτέλεσμα
η νέα σχολική χρονιά να ξεκινά για το συγκεκρι-
μένο σχολείο, με τη θλιβερή εικόνα των «γερασμέ-
νων» αιθουσών προκάτ και με έναν αύλειο χώρο, ο
οποίος με την πρώτη βροχή θα μετατραπεί σε λίμνη.
Οι γονείς έπραξαν ότι περνούσε από το χέρι τους,
δεν βρήκαν όμως ανταπόκριση οι ενέργειές τους
και έτσι για μία ακόμη χρονιά, μαθητές και γονείς
είναι στο ίδιο έργο θεατές.
Οι γονείς επιμένουν ωστόσο και σε πρώτη φάση, με
την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, αναφέρονται
στο ιστορικό του κτιριακού - στεγαστικού προβλή-
ματος του 2ου Δημοτικού Σχολείου Παροικίας,
μήπως και κάποιος από τους αρμόδιους φορείς, δεί-
ξει ενδιαφέρον.
Σε κείμενο, ανακοίνωσή τους αναφέρεται:
«1.Από το 2003 τοποθετήθηκαν οι ΠΡΟΚΑΤ ΑΙ-
ΘΟΥΣΕΣ στο 2ο  Δημοτικό Σχολείο Παροικίας
Πάρου προκειμένου να καλύψουν προσωρινά
ανάγκες στέγασης λόγω του συνεχώς αυξανόμενου
μαθητικού πληθυσμού,  με όποια προβλήματα πα-
ρουσιάζουν αυτού του τύπου προκάτ κατασκευές,
είτε αυτό λέγεται ηχομόνωση ή θερμομόνωση είτε
όποια άλλα προβλήματα δημιουργούνται λόγω πα-
λαιότητας.
»Πρέπει να σημειώσουμε επίσης ότι με σχετικό
ερώτημά μας από τις 11/6/2008 προς το Πολεο-

δομικό Γραφείο Νάξου με θέμα τη νομιμότητα το-
ποθέτησης προκατασκευασμένων κτηρίων στον οι-
κισμό της Παροικίας Πάρου λάβαμε ως  απάντηση
στις 2/7/2008 το έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλ-
λου Π.Ν. 2923, το οποίο αναφέρει τα εξής:

«Ύστερα από το (α) σχετικό έγγραφό σας, σας
πληροφορούμε ότι η τοποθέτηση προκατασκευα-
σμένων και λυόμενων κτηρίων απαγορεύεται βάσει
του αρ. 6/3-9-97 πρακτικού, αρ. απόφασης 91/97
του Ν.Σ. Κυκλάδων όπου το Ν. Συμβούλιο ομό-
φωνα δεν εγκρίνει την μόνιμη εγκατάσταση λυόμε-
νων ή PROCAT για σχολικές αίθουσες».

»2. Ο αύλειος χώρος του 2ου Δημοτικού Σχολείου
Παροικίας Πάρου χρήζει άμεσης ανάγκης κατα-
σκευής αποστραγγιστικού έργου για την οριστική
επίλυση του προβλήματος της συσσώρευσης των
όμβριων υδάτων. Οι βροχές του χειμώνα μετατρέ-
πουν το προαύλιο του σχολείου σε μία μεγάλη
λίμνη. Αυτό καθιστά δύσκολη την πρωινή πρό-
σβαση των  μαθητών και σχεδόν αδύνατη την πα-
ραμονή τους σε αυτό τις ώρες των διαλειμμάτων
τους.

»3.Απαιτείται η διαμόρφωση του αύλειου χώρου
και των χώρων άθλησης των μαθητών.
»Για όλα τα παραπάνω ο Σύλλογος Γονέων και
Κηδεμόνων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Παροι-
κίας Πάρου έχει εγγράφως ενημερώσει από τις
25/4/2007 όλους τους εμπλεκόμενους φορείς,
Δήμο και Επαρχείο Πάρου, Νομαρχία Κυκλάδων,
Υπουργείο Παιδείας, Υπουργείο Αιγαίου και Ορ-
γανισμό Σχολικών Κτηρίων. 
»Υπήρχαν λύσεις που θα μπορούσαν να ανακου

φίσουν τα παραπάνω προβλήματα, όπως η μερική
σύνταξη πράξεως εφαρμογής (από το 2003 έως το
2008) στις περιοχές της Παροικίας Πάρου, που
προβλεπόταν για κτήρια εκπαίδευσης, όπως για πα-
ράδειγμα: 
»1.Το υπάρχον οικόπεδο του 2ου Δημοτικού Σχο-
λείου Παροικίας Πάρου και 
»2.Οι αποθήκες της Αγροτικής Τράπεζας
για τις οποίες υπήρχαν αναθέσεις για τη σύνταξη
πράξεων εφαρμογής από προηγούμενη Δημοτική
αρχή. 
»Ερχόμαστε σήμερα, Σεπτέμβριο του 2008, αρχή
της νέας σχολικής χρονιάς να βλέπουμε μετά λύπης
μας ότι διαιωνίζεται η υπάρχουσα κατάσταση χωρίς
καν να έχει δρομολογηθεί ούτε μία μελέτη».
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του
2ου Δημοτικού Σχολείου Παροικίας Πάρου
Να σημειωθεί, ότι σε εκκρεμότητα παραμένει το
θέμα ενοικίασης αιθουσών, καθώς ο ιδιοκτήτης του
κτιρίου δεν φέρεται να είναι διατεθειμένος να δια-
μορφώσει το χώρο, ώστε να μπορέσει να λειτουρ-
γήσει ως σχολείο.

Τα σχολεία έκλεισαν;
Είναι γνωστή σε όλους η απαράδεκτη κτιριακή κατάσταση που χαρακτηρίζει τα σχολεία της Παροικιάς – με
εξαίρεση το καινούριο Τεχνικό Λύκειο, που όπως φαίνεται πρόκειται για ένα σύγχρονο σχολείο με αίθουσες,
εργαστήρια κ.λ.π.. Όπως είναι γνωστό ότι οι λύσεις στα προβλήματα των σχολείων,  δίνονταν και δίνονται στο
πόδι. Μπαλώματα δηλαδή σε σχολεία που κτιριακά συνεχώς υποβαθμίζονται όχι μόνο λόγω της αύξησης του
μαθητικού δυναμικού, αλλά και λόγω των αυξημένων κτιριακών απαιτήσεων που προϋποθέτουν οι ανάγκες
των σύγχρονων σχολείων. 
Μετά λοιπόν την «προσωρινή» λύση των προκάτ αιθουσών στο 2ο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο Παροικιάς,
το Επαρχείο επιμένει να κατασκευάσει νέο γυμνάσιο, δεύτερο γυμνάσιο (;) σε ακατάλληλο βάση του νόμου
οικόπεδο, όμορο του νεκροταφείου Παροικιάς. 
Η Έπαρχος,  εστιάζοντας στο αισθητικό πρόβλημα που θα δημιουργεί στα παιδιά μια τέτοια γειτνίαση, δη-
λώνει ότι η διάταξη του σχολείου θα είναι τέτοια, ώστε οι μαθητές να μην έχουν οπτική επαφή με το νεκρο-
ταφείο. Ωστόσο το πρόβλημα δεν είναι μόνο αισθητικό. Το πρόβλημα είναι υγειονομικό, έχει να κάνει με τη
δημόσια υγεία, την υγεία των παιδιών μας δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση, και αυτό το έχει προβλέψει ο
νομοθέτης. Βάση του νόμου λοιπόν «τα ιδρυόμενα ή επεκτεινόμενα κοιμητήρια πρέπει να απέχουν 250 μ. εκ
των άκρων του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως, 100μ. εκ μεμονωμένων κατοικιών…» (παρ. 1 του Αρθ. 1 του
Π.Δ.-1128/15-12-80, ΦΕΚ-284/Α) «…και από υφιστάμενα κοιμητήρια πρέπει να τηρούνται οι αποστά-
σεις που αναφέρονται στο παραπάνω Π.Δ., προκειμένου να χορηγηθεί οικοδομική άδεια.» 
Το Επαρχείο είναι φανερό ότι θα πρέπει να εγκαταλείψει την ιδέα της οικοδόμησης σχολείου στη συγκεκρι-
μένη τοποθεσία, αν πραγματικά έχει όραμα για τον τόπο (και δε  δεσμεύεται από το ποσό των 300.000€, που
προορίζεται για τους  μελετητές της σχετικής μελέτης και που θα είναι κρίμα, σύμφωνα με την έπαρχο, να
πάει χαμένο).
Θα πρέπει, όλοι μαζί, φορείς, πολίτες και πολιτεία να καθίσουμε και να βρούμε ένα χώρο που πραγματικά θα
αρμόζει στα παιδιά και στον τόπο και θα καλύπτει παρούσες και μελλοντικές ανάγκες.
Εμείς στο παρελθόν είχαμε προτείνει να δοθούν στο γυμνάσιο οι κτιριακές εγκαταστάσεις του λυκείου  και όσες
αίθουσες από το τωρινό γυμνάσιο είναι αναγκαίες, ενώ το λύκειο να μεταφερθεί, αφού βρεθεί ικανοποιητική
λύση για το οικόπεδο, σε έναν ικανό χώρο, σε απόσταση που ορίζει ο νόμος από τον οικισμό. 

Καστρουνής Σωτήρης

Άλυτο παραμένει το στεγαστικό πρόβλημα του 2ου Δημοτικού Σχολείου Παροικίας Πάρου

Στο ίδιο έργο θεατές…
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Με αφορμή την επέτειο των 86 χρόνων από την Μικρασιατική καταστροφή o Πολιτιστικός σύTογος
Άσπρου Χωριού «ΑΤΛΑΝΤΙΣ» σε συνεργασία με το Μουσικοχορευτικό συγκρότημα Νάουσας Πάρου
το Επαρχείο Πάρου και την ΔΕΠΑΠ σας προσκαλούν στην 4η Μικρασιατική Συνάντηση Πάρου με
την συμμετοχή για φέτος και της χορευτικής ομάδας και της χορωδίας του Πολιτιστικού κέντρου Κέρ-
κυρας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Άσπρο χωριό την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2008 και ώρα
20:00 το βράδυ και θα παρουσιαστούν χοροί και τραγούδια της Μικράς Ασίας, της Πάρου, της Κέρκυ-
ρας, και των Επτανήσων.  

Ο Χορευτικός Όμιλος Νάουσας Πάρου γιορ-
τάζει φέτος τα είκοσι χρόνια από την ίδρυσή του
(το 1988, υπό την αιγίδα, τότε, της Κοινότητας
Νάουσας). Είκοσι χρόνια ουσιαστικής και ανι-
διοτελούς προσφοράς στον τόπο, συμβολής
στην προσπάθεια διατήρησης και διάδοσης των
παραδόσεων αλλά και σημαντική προβολή των
Κυκλάδων και της Ελλάδας στο εξωτερικό, με
εμφανίσεις σε Ευρώπη, Ασία και Αφρική. Είναι
πάρα πολλοί οι Παριανοί που μέσω της συμμε-
τοχής τους στις δραστηριότητες του συλλόγου
αγάπησαν τους χορούς και την πλούσια λαϊκή
κληρονομιά του τόπου μας. Είναι ακόμα περισ-
σότεροι όλοι αυτοί που μέσω ή εξαιτίας του
ΧΟΝ γνώρισαν την Πάρο. 
Ο Όμιλος όλη τη φετινή χρονιά γιορτάζει αυτή
την επέτειο με σειρά εκδηλώσεων. Η κορυφαία
αυτών, ένα δείγμα της ευγνωμοσύνης του απέ-
ναντι στον κόσμο της Πάρου για την υποστή-
ριξή του όλο αυτό το διάστημα, θα είναι μια
ξεχωριστή συναυλία με τη δημοφιλή ορχήστρα
Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας (www.estoudian-
tina.com.gr). Η εκδήλωση, με τον τίτλο Από τη
«Σμύρνη» στο «Δάκρυ στο γυαλί», θα πραγ-
ματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου
στις 9 μ.μ. στον κήπο της Παντάνασσας, στη
Νάουσα και αποτελεί μια διαδρομή της Ελληνι-
κής μουσικής από το 1900 έως σήμερα με ενό-
τητες όπως τα αστικά και λαϊκά τραγούδια της
Πόλης και της Σμύρνης, δημώδη τραγούδια,
ρεμπέτικο στη νεότερη Ελλάδα, με παράλληλη
αναφορά στη δισκογραφία της εν λόγω ορχή-
στρας. Στο δεύτερο μέρος του προγράμματος
ομάδα χορευτών του Ομίλου θα συμπράξει με

την ορχήστρα, χορεύοντας αγαπημένους μι-
κρασιάτικους χορούς. Συνδιοργανωτές είναι η
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κυκλάδων και το
Επαρχείο Πάρου – Αντιπάρου.  Χορηγοί επι-
κοινωνίας είναι η εφημερίδα ΦΩΝΗ ΤΗΣ
ΠΑΡΟΥ, ο ραδιοφωνικός σταθμός ΗΧΩ FM
και το Τυπογραφείο. Ο Πρόεδρος, το Δ.Σ. και
τα μέλη του ΧΟΝ καλούν τους φίλους του συλ-
λόγου να τον τιμήσουν με την παρουσία τους.

Έναρξη μαθημάτων - Περίοδος 2008 - 2009
Αρχίζουν και πάλι τα μαθήματα παραδοσιακών
χορών στο ΧΟΝ και όσοι πιστοί προσέλθετε!
Η έναρξη της περιόδου 2008 - 2009 και η
πρώτη συνάντηση θα γίνει το Σάββατο 13 Σε-
πτεμβρίου, στις 7 στην αίθουσα του ομίλου στη
Νάουσα. Διδάσκουν οι χοροδιδάσκαλοι Κώ-
στας Φλάκας (δάσκαλος του ΘΕΑΤΡΟΥ
“ΔΟΡΑ ΣΤΡΑΤΟΥ”), Μαρουσώ Κονταράτου
και Παναγιώτης Σπύρου. Εκτός από τις ομάδες
παραστάσεων και τα παιδικά τμήματα, θα συνε-
χιστούν τα μαθήματα και στα ιδιαίτερα επιτυ-
χημένα τμήματα αρχάριων. Τα μαθήματα είναι
δωρεάν για όλα τα μέλη του συλλόγου. Το κό-
στος της ετήσιας συνδρομής είναι και φέτος το
συμβολικό ποσό των 20 ευρώ. Για περισσότε-
ρες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο
email info@paros-xon.gr και στο τηλ-fax
2284052971. Επίσης μπορείτε να επισκεφτείτε
την επίσημη ιστοσελίδα του Ομίλου
www.paros-xon.gr  αλλά και τη σελίδα στο fa-
cebook (xoreutikos omilos naoussas parou).

Μιχάλης Θεοδωράκος
Πρόεδρος -  υπεύθυνος επικοινωνίας

Εορταστικές εκδηλώσεις για
τα εννιάμερα της Παναγίας στη Νάουσα

Δρώμενα, παραστάσεις
και μουσικά αφιερώματα

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι εορταστικές εκδηλώσεις στη Νάουσα για τα
Εννιάμερα της Παναγίας, από τις 20 έως τις 25 Αυγούστου. 
Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, λειτούργησε έκθεση φωτογραφίας στην πλατεία, με θέμα
«Κουρσάρικη βραδιά», παζάρι του Συλλόγου Γυναικών στη γέφυρα της πόλης, με πα-
ραδοσιακά προϊόντα, μουσικό και χορευτικό αντάμωμα στο λιμάνι, του Χορευτικού Ομί-
λου Νάουσας και του Εκπολιτιστικού Συλλόγου «Η Μέλισσα» από το Μαρτίνο
Φθιώτιδας, Δρώμενο κουρσάρικης βραδιάς πλαισιωμένο με βεγγαλικά, μουσικό αφιέ-
ρωμα στο έντεχνο, ρεμπέτικο και λαϊκό τραγούδι από ντόπιους καλλιτέχνες στον κήπο
της Παντάνασσας και παράσταση θεάτρου σκιών στην πλατεία με τον Α. Αθανασίου.
Σε όλες τις εκδηλώσεις που στέφθηκαν με επιτυχία, παραβρέθηκε πολύς κόσμος, αλλά και
εκπρόσωποι των τοπικών αρχών, όπως ο νομάρχης Κυκλάδων Δ. Μπαίλας, ο δήμαρχος
Χρ. Βλαχογιάννης, η έπαρχος Γρηγορία Πρωτολάτη, ο πρόεδρος του δημοτικού Συμ-
βουλίου Αντ. Αρκάς, η πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βάσω Σκαραμαγκά,
ο λιμενάρχης Ηλ. Κουντρομιχάλης, οι πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Μάρπησσας
και Νάουσας, δημοτικοί και τοπικοί σύμβουλοι και εκπρόσωποι πολιτιστικών φορέων του
νησιού, καθώς και η πρώην υπουργός Αιγαίου Ελισάβετ Παπαζώη. Η διοργάνωση των εκ-
δηλώσεων έγινε από το Δήμο Πάρου, το δημοτικό διαμέρισμα Νάουσας, της ΔΕΠΑΠ
και των πολιτιστικών συλλόγων της Νάουσας.

Ευχαριστήριο
Η πρόεδρος και τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου Νάουσας, εκφράζουν τις θερμές ευχα-
ριστίες τους σε όλους όσοι συνεργάστηκαν, συμμετείχαν και προσέφεραν.
Συγκεκριμένα ευχαριστούν: Το Δήμο Πάρου, τη ΔΕΠΑΠ, τους συλλόγους και πολιτι-
στικούς φορείς της Νάουσας, την Πολιτιστική Επιτροπή του Δ/Δ Νάουσας, τη φιλαρ-
μονική του Δήμου Πάρου, το Οινοποιίο Μωραίτη, το Ζαχαροπλαστείο Χαμηλοθώρη, το
τουριστικό γραφείο «Ανεμόμυλος», Χορευτικό Όμιλο Νάουσας Πάρου, Εκπολιτιστικό
Σύλλογο Μαρτίνου Φθιώτιδας «Η Μέλισσα», Νικήτα Μαλαματένιο, Σιφναίο Κων-
σταντίνο του Σάββα, Διαμαντή Κρητικό, Βασίλειο Αλιπράντη του Δημήτρη, Μωχάμεντ
Αμπού Αμάσα, Κωνσταντίνο και Αγγελική Ροδίτη, Σιφναίο Δημήτρη, Αλιπράντη Νικό-
λαο του Κων/νου, Ξενοδοχείο «Παπαδάκης», Ενοικιαζόμενα δωμάτια «Καστέλο», Σύλ-
λογο Ενοικιαζόμενων δωματίων Νάουσας, ενοικιαζόμενα Δωμάτια «Villa Lrini»,
ενοικιαζόμενα δωμάτια «Ostria», ενοικιαζόμενα δωμάτια πρεσβ. Κορτιάνου Ευαγγελίας
και το φωτογραφείο του Σταύρου Νιφλή.
Ευχαριστεί επίσης τους μουσικούς που έπαιξαν την Κυριακή 24 Αυγούστου, Γ. Δαβε-
ρώνα, Μ. Τσουνάκη, Δ. Γαλίτη, Μ. Δελέντα. 

Γιορτή για τον Άγιο Αρσένιο
Μέσα σε κλίμα έντονης πνευματικότητας, στις 19 Αυγούστου, το Διοικητικό Συμ-
βούλιο και οι Φιλοξενούμενοι του Οίκου Ευγηρίας Ποιμαντικής Μερίμνης «Παναγία
Εκατονταπυλιανή», γιόρτασαν, στο εκκλησάκι της Μονάδας, την Ανακομιδή των Τι-
μίων Λειψάνων  του Αγίου Αρσενίου.
Αρκετοί πιστοί, από κάθε γωνιά του νησιού, τίμησαν με την παρουσία τους τον Άγιο
Αρσένιο. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας προσφέρθηκε καφές, άρτος και γλυ-
κίσματα σε όλους τους παρευρισκομένους. 

Γενέθλια γιορτή με την Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας

Είκοσι χρόνια ΧΟΝ 



7Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου ‘08 Φωνή της Πάρου

Με στόχο, την «ενδυνάμωση των Τοπικών Συμ-
βουλίων Νέων», η Γεν. Γραμμ. Νέας Γενιάς και
το Ινστιτούτο Νεολαίας πραγματοποίησαν συ-
νέδριο στο νησί της Ρόδου στις 30 και 31 Αυ-
γούστου, στο οποίο έλαβαν μέρος και τέσσερα
μέλη του Τοπικού Συμβουλίου Νέων του Δήμου
Πάρου, ο πρόεδρος Ραφαήλ Κοντός, ο γραμμα-
τέας Παναγιώτης Φραγκούλης, ο ταμίας Γιάν-
νης Ραγκούσης και το μέλος Παντελία Φλώκου.
Η έναρξη έγινε από το Γ. Γ. της Περ. Νότιου Αι-
γαίου Χ. Κόκκινο, ο οποίος ύστερα από τον χαι-
ρετισμό που απηύθυνε, αναφέρθηκε στους
λόγους της δημιουργίας  του θεσμού για τη
δράση τους και για τη θέση του στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση  και στην κοινωνία.
Χαιρετισμό απηύθυνε και ο Γ.Γ Νέας Γενιάς Π.
Σκλιάς, ο οποίος αναφέρθηκε επίσης τους λό-
γους δημιουργίας του θεσμού, τις πρωτοβουλίες
και τις δράσεις στους τομείς ανάπτυξης, περι-
βάλλοντος, ποιότητας ζωής, κοινωνικής προστα-
σίας και παιδείας.     
Στην συνέχεια μίλησε η πρόεδρος της οργανωτι-
κής επιτροπής των παγκόσμιων αγώνων Special
Olympics Αθήνα 2011 κ. Δεσποτοπούλου, η
οποία ενημέρωσε τους νέους σχετικά με τον ορ-
γανισμό αυτό, με την προβολή video, καθώς και
για  τη συνεργασία που πρέπει να υπάρχει με τα
Τοπικά Συμβούλια Νέων όλων των δήμων. 
Μια δεύτερη προβολή video αφορούσε στην εκ-
δήλωση που έγινε για την υπογραφή  πραγματο-
ποίησης των αγώνων αυτών στην Ελλάδα το
2011 από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κά-
ρολο Παπούλια και της κ. Δεσποτοπούλου.
Επίσης η εκπρόσωπος του Υπ. Εσωτερικών κ.

Βλάχου αναφέρθηκε στους κανονισμούς λει-
τουργίας, στην απόφαση δημιουργίας του Ορ-
γανισμού και στις αρμοδιότητες του θεσμού,
αλλά και στις αρμοδιότητες του κάθε μέλους του
πενταμελούς του Συμβουλίου Νέων.
Τέλος ενημέρωση έγινε και από τον εκπρόσωπο
της Γ.Γ Επικοινωνίας κ.Βλαχάκη ο οποίος ανα-
φέρθηκε στην επικοινωνία μεταξύ Συμβουλίων
Νέων και ΜΜΕ. Την Κυριακή 31/8, ο Αντι-
πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Νέων κ.
Μπακογιάννης, μίλησε για την ενίσχυση του
ρόλου των Συμβουλίων στις τοπικές κοινωνίες
μέσω πρωτοβουλιών και δράσεων. 
Στη συνέχεια μίλησε η υπεύθυνη του προγράμ-
ματος «Πόλις Αμφιτρύων» του οργανισμού
Special Olympics, η οποία αναφέρθηκε στο
σκοπό  του προγράμματος, στον τρόπο διεξαγω-
γής του, καθώς και σε όλα τα καλοκαιρινά και
χειμερινά  αθλήματα.

Μίλησαν επίσης, η κ. Τσουκαλά, υπεύθυνη των
προγραμμάτων  «Eurodesk» για τη «ΝΕΑ
ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ» όπως και για την Ευρω-
παϊκή Κάρτα Νέων και η κ. Πατσογιάννη Επι-
στημονικός Συνεργάτης της Γ.Γ. Νέας Γενιάς, η
οποία αναφέρθηκε  αναλυτικά στη συνεργασία
των Συμβουλίων με τη Γ.Γ  Νέας Γενιάς.
Το Συνέδριο αυτό έκλεισε με συζήτηση μεταξύ
των νέων και της κ. Πατσογιάννη.

Ευχαριστήριο
Ως Δ.Σ του Συμβουλίου Νέων Δήμου Πάρου,
θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου και προσωπικά τον Γ.Γ Χαρά-
λαμπο Κόκκινο για την άψογη διοργάνωση του
συνεδρίου, που μας άφησε με τις καλύτερες εντυ-
πώσεις και τους εισηγητές για την άριστη ενημέ-
ρωση. Επίσης θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το
Ινστιτούτο Νεολαίας και τη Γ.Γ  Νέας Γενιάς.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Συμπατριώτισσες και συμπατριώτες.
Θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Πάρου κ.
Χρήστο Βλαχογιάννη, τους αξιότιμους συναδέλ-
φους Δημοτικούς Συμβούλους, της παράταξης
μου «Ενότητα για το μέλλον», τον επικεφαλής
της μειοψηφίας κ. Λουίζο Κοντό, και τον σύμ-
βουλο της κοινότητας Αντιπάρου κ. Κώστα
Τριαντάφυλλο, που με εμπιστεύθηκαν και ομό-
φωνα με εξέλεξαν πρόεδρο του «Συνδέσμου Δια-
χείρισης Στερεών Αποβλήτων Πάρου
Αντιπάρου».
Επίσης ευχαριστώ ακόμα μια φορά όλους αυτούς
που τίμησαν κι εμένα, μεταξύ των άλλων, και με
την ψήφο τους στις εκλογές του 2006, μου έδω-
σαν τη τιμή και τη χαρά να υπηρετώ την Πάρο σαν
Δημοτικός Σύμβουλος, και τώρα σαν πρόεδρος
του Συνδέσμου. Θεωρώ ότι ο πρόεδρος δεν τίποτα
παραπάνω, ούτε από τους συμπολίτες του, ούτε
από τους συναδέρφους Δημοτικούς Συμβούλους,
που αποτελούν το Δ.Σ. του Συνδέσμου, ούτε από
το προσωπικό στο τομέα καθαριότητας.
Απλά είναι ο «πρώτος μεταξύ ίσων» που μαζί με
τον αντιπρόεδρο, το Δ.Σ. και την Εκτελεστική
Επιτροπή, θα συντονίζουν την προσπάθεια πραγ-
ματοποίησης του σκοπού για τον οποίο ιδρύθηκε
ο Σύνδεσμος. Δηλαδή την σωστή και ολοκληρω-
μένη διαχείριση των αποβλήτων, με ότι αυτό συ-
νεπάγεται… Εύχομαι στον Αντιπρόεδρο κ. Κ.
Χασούρη, το Δ.Σ. που αποτελείται από τους Θ.
Μελανίτη, Στ. Γαβαλά, Φρ. Βελέντζα, Α. Κάγ-
κανη, Μ. Φραγκούλη, Στ. Φραγκούλη, Γ. Λουκή,
Λ. Κοντό, Π. Κουτσουράκη, Σπ. Καλακώνα, Κ.
Τριαντάφυλλο, καλή επιτυχία και καλή συνεργα-
σία. Συμπατριώτισσες και συμπατριώτες, και από
σας ζητώ την αμέριστη συμπαράσταση και συνερ-
γασία. Πρώτος μας σκοπός και στόχος η μέγιστη
συμμετοχή όλων στην ανακύκλωση. Είναι το
σπουδαιότερο κομμάτι στη διαχείριση των απο-
βλήτων. Πιο πολύς κόπος χρειάζεται, ένα προϊόν
να πεταχτεί σωστά, αυτό και η συσκευασία του από
ότι όταν το αγοράζουμε. Είναι χρέος όλων μας
όμως αυτό να πράξουμε. Ο Σύνδεσμος θα είναι
κοντά σας, διευκολύνοντας σας με ενημέρωση και
υπηρεσίες.  

Με εκτίμηση, Γιώργος Α. Καρατζάς

Τοπικό Συμβούλιο Νέων Δήμου Πάρου

Συμμετοχή στα Ανοιχτά Διήμερα
της ΓΓ Νέας Γενιάς

Στη φωτογρα-
φία τα μέλη του
Δ.Σ. του Τοπι-
κού Συμβουλίου
με την επιστη-
μονική συνεργά-
τιδα της Γ.Γ
Νέας Γενιάς κ.
Πατσογιάννη
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Το θέμα του παραεμπορίου και τη ζημιά που προκαλεί στους επαγ-
γελματίες, επαναφέρει με ανακοίνωσή του ο Εμπορικός Σύλλογος
Πάρου – Αντιπάρου, εκφράζοντας την απογοήτευσή του, γιατί όπως
σημειώνει, οι αρμόδιοι φορείς του νησιού δεν προέβησαν σε καμία
κίνηση που να αποτρέπει την παράνομη διακίνηση και πώληση προ-
ϊόντων.
Στην ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου, αναφέρεται:
«Ένα από τα ζητήματα που διαρκώς απασχολούν τον Εμπορικό Σύλ-
λογο Πάρου-Αντιπάρου είναι το παράνομο υπαίθριο εμπόριο με
όποια μορφή και αν εμφανίζεται
Εκτός από τα δυο συνέδρια των εμπορικών συλλόγων του νομού Κυ-
κλάδων όπου το πρόβλημα μελετήθηκε διεξοδικά και προτάθηκαν
λύσεις ο Ε.Σ. έχει κάνει παρεμβάσεις και επαφές με κάθε υπηρεσία
και κάθε αρμόδιο.
Αποτέλεσμα των ενεργειών αυτών ήταν να αναπτυχθεί ογκώδης αλ-
ληλογραφία μεταξύ του Ε.Σ και όλων των αρμοδίων , των εμπλεκό-
μενων Υπουργείων, των βουλευτών του Νομού μας , του
Επιμελητηρίου , καθώς και των συνδικαλιστικών μας οργάνων. Με

τον τρόπο αυτό τα προβλήματά μας έγιναν διεξοδικά γνωστά, ασκή-
θηκαν πιέσεις για  λύση τους, αλλά λίγα πράγματα έγιναν.
Παρά την αλλαγή της νομοθεσίας στο σχετικό ζήτημα που διευκο-
λύνει τα αρμόδια όργανα να ελέγξουν και να κατασχέσουν και στη
συνέχεια να καταστρέψουν τα παράνομα εμπορεύματα, δεν είδαμε
να συμβαίνει κάτι τέτοιο τουλάχιστον στο νησί μας.
»1)Ο Δήμος ως ο κυρίως υπεύθυνος για τον έλεγχο του παραεμπο-
ρίου, με αρμόδιο όργανο την Δημοτική Αστυνομία, δεν έχει προβεί,
ακόμη και με υποδείξεις μας σε καμιά σχετική ενέργεια. Αντίθετα κι-
νήσεις όπως αυτή του παζαριού της 15ης Αυγούστου, με  την αδι-
καιολόγητη αύξηση των ειδών (ψιλικά), και την  κατά μια ημέρα
παράτασή του δεν είναι τίποτε άλλο παρά νομιμοποίηση παρόμοιων
καταστάσεων  
»2)Η ΕΛΑΣ. και το Λιμεναρχείο επικαλούμενοι την σημαντική
υποστελέχωση των υπηρεσιών τους και δεν προσέφεραν το παραμι-
κρό. 
»3)Το Λιμενικό Ταμείο, και παρά την δέσμευση της προέδρου
Βάσως.Σκαραμαγκά . δεν κατάφερε, με λύπη μας, να συνεργαστεί

μαζί μας. Η λύση που δόθηκε, για την φύλαξη του λιμανιού, με δικές
μας δαπάνες τη χρονιά που πέρασε, ήταν ουσιαστική και αποτελε-
σματική, αλλά δαπανηρή και έτσι φέτος δεν ήταν δυνατό να εφαρ-
μοστεί τόσο λόγω της αδυναμίας του Εμπορικού Συλλόγου να την
επωμιστεί μόνος του, όσο και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου
Πάρου- Αντιπάρου να κινηθεί έγκαιρα. Θυμίζουμε ότι πέρα από το
παραεμπόριο ισχυρά πλήγματα δέχθηκαν πέρσι και άλλες παράνομες
δραστηριότητες, λόγω των αυξημένων ελέγχων στο λιμάνι, με απο-
τέλεσμα να αυξηθεί η ασφάλεια του νησιού μας.
»Τώρα είναι ο κατάλληλος καιρός να καθίσουμε όλοι στο τραπέζι
και να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε με το μεγάλο ζήτημα του παρα-
νόμου εμπορίου, της προστασίας των επιχειρήσεων των νησιών μας,
αλλά και της κακής εικόνας που δίνει στο νησί μας .
»Υ.Γ. Το πιο πάνω κείμενο δεν συντάχτηκε για να χαϊδέψει αυτιά,
ούτε για να δημιουργήσει τριβές. Γράφτηκε για να δείξει τις προθέ-
σεις και τη διάθεση του Ε.Σ. να προχωρήσει σε συνεργασία με όλους
τους εμπλεκόμενους φορείς για την οριστική λύση του φαινομένου,
με σκοπό πάντα την διασφάλιση των συμφερόντων των μελών του».

Την ίδρυση γραφείου Οργανισμού Ασφάλισης
Ελεύθερων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε) και στην
Πάρο ανακοίνωσε ο πρόεδρος του οργανισμού Κ.
Παπαθανασίου σε προγραμματισμένη συνάντησή
του με το βουλευτή Κυκλάδων Ι. Βρούτση και τον
πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Πάρου – Αν-
τιπάρου Απ. Αλιπράντη, ως εκπρόσωπου της υπό
ίδρυση Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων
Νομού Κυκλάδων, καθώς και του πρόεδρου του
Ε.Σ. Νάξου Κ. Παγώνη. 
Η ίδρυση του γραφείου χρονικά τοποθετείται
μετά την ίδρυση των αντιστοίχων της Νάξου  και
της Μυκόνου, για τα οποία έχει εκδοθεί η αντί-
στοιχη υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε
ήδη στο ΦΕΚ.
Τα γραφεία στη Σαντορίνη και στην Πάρο είναι
τα επόμενα που θα ιδρυθούν και ήδη έχει γίνει η
σχετική προεργασία, ενώ μετά ακολουθούν της
Τήνου και  της Μήλου, που θα εξυπηρετούν και
τις Δυτικές Κυκλάδες.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκε η
αναγκαιότητα λειτουργίας και ίδρυσης γραφείων
στα νησιά, τόσο λόγω της εδαφικής τους ιδιαιτε-
ρότητας, αλλά και της ανάγκης καλύτερης εξυπη-
ρέτησης των επαγγελματιών ασφαλισμένων, των
οποίων ο αριθμός πολλαπλασιάστηκε μετά το νέο
ασφαλιστικό νόμο και τις συγχωνεύσεις ασφαλι-
στικών ταμείων.
Μετά τη συνάντηση έγιναν δηλώσεις: 
Ο διοικητής του Ο.Α.Ε.Ε.
Κώστας Παπαθανασίου:
«Σας ευχαριστώ για την δυνατότητα που μου δί-
νετε με την ευκαιρία της συνάντησης, να πληρο-

φορηθώ τα προβλήματα των ασφαλισμένων του
οργανισμού που εκπροσωπώ στη νησιωτική Ελ-
λάδα. Είμαι απόλυτα πεπεισμένος ότι με τη δική
σας αρωγή και τη δεδομένη βούληση της διοίκη-
σης του οργανισμού θα καταφέρουμε να λύσουμε
τα περισσότερα από τα θέματα που αναδείξατε .

Ξεκινάμε όμως με τη δέσμευση, ότι θα ικανοποι-
ηθεί το αίτημα για ίδρυση και λειτουργία του γρα-
φείου Ο.Α.Ε.Ε στη Νάξο. Πιστεύω ότι μαζί μέχρι
τέλος του χρόνου θα το εγκαινιάσουμε».
Γιάννης Βρούτσης - Βουλευτής Κυκλάδων:
«Με τη συνάντηση αυτή, αρχίζουν να λύνονται

χρόνια προβλήματα που δυσχέραιναν τη λειτουρ-
γία του εμπορικού  κόσμου των νησιών μας.  Με
την απόφαση του νέου διοικητή του οργανισμού,
τον οποίο και ευχαριστώ προσωπικά, θα λειτουρ-
γήσει καταρχήν και μέχρι τέλος του χρόνου το
γραφείο Ο.Α.Ε.Ε. στη Νάξο. Ένα δίκαιο αίτημα
των Εμπορικών Συλλόγων των Κυκλάδων και γε-
νικότερα του εμπορικού κόσμου του νομού μας γί-
νεται πραγματικότητα».
Πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Πάρου - Αν-
τιπάρου Απόστολος Αλιπράντης: «Είμαι πολύ
ευχαριστημένος από την εξέλιξη αυτή, γιατί οι
αποφάσεις του πρώτου και του δευτέρου Συνε-
δρίου Εμπορικών Συλλόγων Νομού Κυκλάδων,
που για πρώτη φορά αντιμετωπίζουν χρονίζοντα
προβλήματα του εμπορικού κόσμου των νησιών
μας,  υλοποιούνται όπως ακριβώς ελήφθησαν και
σε σύντομο χρονικό διάστημα, από τους αρμόδι-
ους φορείς».
Κώστας Παγώνης -Πρόεδρος Εμποροεπαγ-
γελματικού Συλλόγου Νάξου: «Οι αποτελε-
σματικές και συντονισμένες προσπάθειες των
Εμπορικών Συλλόγων Κυκλάδων και του Εμπο-
ροεπαγγελματικού Συλλόγου Νάξου, με τη με-
γάλη βοήθεια του  Βουλευτή κ. Γιάννη Βρούτση,
απέδωσαν καρπούς. Ο νέος διοικητής του
Ο.Α.Ε.Ε. κ. Κώστας Παπαθανασίου έδειξε ιδιαί-
τερο ενδιαφέρον και δεσμεύτηκε για την άμεση
λειτουργία καταρχήν του γραφείου Νάξου και
στην συνέχεια των υπολοίπων. Αισθανόμαστε ικα-
νοποιημένοι γιατί αγώνες πολλών ετών φτάνουν
στο τέλος. Είναι μια σημαντική ημέρα για τη Νάξο
και τις Κυκλάδες».

Ικανοποίηση πάγιου αιτήματος του Εμπορικού Συλλόγου Πάρου - Αντιπάρου

Ίδρυση γραφείων Ο.Α.Ε.Ε. στην Πάρο

Εμπορικός Σύλλογος Πάρου - Αντιπάρου

Το παραεμπόριο και οι παρενέργειές του 

Ο πρόεδρος του Εμπορικού ΣυYόγου Πάρου-Αντιπάρου Απ. Αλιπράντης με το βουλευτή Κυ-
κλάδων Ι. Βρούτση και τον πρόεδρο του ΟΑΕΕ  Κ. Παπαθανασίου
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Μπαράζ  κλοπών!
Μπαράζ κλοπών και διαρρήξεων παρατηρείται
το τελευταίο διάστημα στο νησί με αποτέλεσμα
την ανησυχία των κατοίκων , οι οποίοι νοιώθουν
ανασφαλής μέσα στα ίδια τους τα σπίτια.
Σπείρες κακοποιών, εισαγόμενοι ή μη, έχουν
“ρημάξει’’ στην κυριολεξία τα σπίτια ,ενώ οι
ιδιοκτήτες τους κοιμούνται αμέριμνοι αυτοί και
οι οικογένειες  τους.
Το φαινόμενο πρέπει να απασχολήσει σοβαρά
τις αστυνομικές αρχές και όχι μόνο, αλλά και
τους φορείς του νησιού και ίσως πρέπει να εξε-
τασθεί η περίπτωση να ζητηθεί και ειδικό κλι-
μάκιο της Αστυνομίας από την Αθήνα για
κάποιο διάστημα προς ενίσχυση της εδώ ολιγά-
ριθμης αστυνομίας.

Ο θεός βλέπει...
Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον δείχνουν κάποιοι για
τα εκκλησιαστικά  του νησιού και προσπαθούν
μέσω διαφόρων ανώνυμων και ανυπόστατων
δημοσιεύσεων να σπιλώσουν αξιοπρέπειες και
προσωπικότητες ιερέων, οι οποίοι χρόνια τώρα
έχουν μεγάλη πνευματική προσφορά στο νησί.
Ξαφνικά αυτοί που προσπαθούσαν με δόλιες
καταχωρήσεις να επηρεάσουν την εκλογή μη-
τροπολίτη, μη διστάζοντας να προσπαθήσουν
να εξευτελίσουν επιφανείς πολίτες και οικογε-
νειάρχες του νησιού, τώρα έγιναν υπέρμαχοι
του μέχρι χθες “αντιπάλου τους” ιεράρχη.
Βέβαια όλα αυτά κανέναν επηρεασμό δεν προ-
σάπτουν στον καθ’ολα συνετό και σεβαστό άγιο
πατέρα , πάρα μόνο δείχνουν το μένος κάποιων
να προσπαθήσουν να ελέγξουν και την εκκλη-
σία προς πολιτικό όφελος των σκιωδών  αφεν-
τικών τους.

Νομιμότητα...
Άμεση ήταν η αντίδραση της Αστυνομικής
Αρχής Νάουσας σε σχόλιο μας, για την κατά-
σταση που επικρατούσε κυρίως στα καταστή-
ματα του ποταμού. Μαθαίνουμε ότι έγιναν
αυστηρές συστάσεις στους ιδιοκτήτες καθώς
και τακτικοί έλεγχοι και η εικόνα άλλαξε άμεσα.
Αυτό δείχνει ότι υπάρχουν ικανότητες ,υπάρχει
θέληση και μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη
ΠΑΡΟ. Όσο δε αφορά τις απειλές κάποιων για
το σχόλιο, πρέπει να γνωρίζουν ότι το νησί ανή-
κει στους κατοίκους του και πρέπει πρώτα
απ’όλα να τους σέβονται και να λειτουργούν
μέσα στο πλαίσιο της νομιμότητας.

Άγιος Βασίλης της Πάρου
Τελικά η Πάρος απέκτησε τον δικό της  Άγιο
Βασίλη. Και αναφέρομαι φυσικά στον Υπουργό
Υγείας κ. Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟ , ο οποίος ερ-
χόμενος φέτος το καλοκαίρι στο νησί άρχισε να
μοιράζει δώρα στους Παριανούς. Άρχισε με την
εξαγγελία κατασκευής του νέου νοσοκομείου,
διαδικασία η οποία στην κυριολεξία ‘’τρέχει’’ με
γρήγορους ρυθμούς. Συνέχισε με την προ-
σφορά του στο ΒΕΛΕΤΖΕΙΟ, και μαθαίνουμε
τώρα ότι προσέφερε το ποσό των 15.000 ευρώ
στα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες για την αγορά
ειδικού οχήματος μεταφοράς των ατόμων, μετά
από ενέργειες της προέδρου κ. Αικ. Γαβαλά.
Όλα αυτά καθώς και δεκάδες παρεμβάσεις του
Υπουργού για την εξυπηρέτηση δεκάδων πα-
ριανών σε θέματα τους, δικαίως του προσά-
πτουν τον τίτλο του Αϊ Βασίλη. Τώρα γιατί
κάποιοι (ευτυχώς ελάχιστοι) προσπαθούν να
μειώσουν την προσφορά ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
στο νησί, έ ! αυτό είναι άλλο θέμα, ας σκεφτούμε
ποιούς εξυπηρετεί, για ποιούς δουλεύουν αυτοί
και τι συμφέρονται μικροπολιτικά εκπροσω-
πούνται τότε θα δούμε την φωτογραφία τους
πίσω από αυτά τα αίσχη.
Και κάτι τελευταίο, δεν έχει σημασία ποιός είναι
ο ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, είτε Υπουργός της
Νέας Δημοκρατίας, είτε του ΠΑΣΟΚ ή του
ΚΚΕ, αυτή τη στιγμή προσφέρει στο νησί και
όποιος δεν θέλει να το δει είναι σαφώς ενάντια
σα συμφέροντα του νησιού.

Υ.Γ προς Δήμο ΠΑΡΟΥ
Ένα ευχαριστώ σ’αυτόν τον Υπουργό δεν θα
μείωνε την κομματική σας προσήλωση.

Παρίων Λίθος

εενν  σσυυννττοομμίίαα

Το χρυσό μετάYιο στην κατηγορία
Optimist κορασίδων κατέκτησε η
αθλήτρια του Ναυτικού Ομίλου
Πάρου Πολυξένη Σαρρή, στους βαλ-
κανικούς αγώνες ολυμπιακών κατηγο-
ριών που έγιναν από 3-8 Σεπτεμβρίου
στην Κωστάντζα της Ρουμανίας.
Διατηρώντας καθημερινά την πρώτη
θέση επικράτησε τελικά, έδειξε όμως
ότι το επίπεδο της είναι πολύ υψηλό
και είναι σε θέση να επιτύχει και άYες
διεθνείς διακρίσεις ακόμη και σε αγώ-
νες ανώτερου επιπέδου.
Στους αγώνες στην Ρουμανία συμμε-
τείχαν 70 αθλητές και έγιναν συνολικά
7 ιστιοδρομίες,

“Χρυσή” η Πολυξένη
του ΝΟΠ στα Βαλκάνια

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι 2οι

αγώνες πετοσφαίρισης παραλίας, με τη συμμε-
τοχή 32 ομάδων νέων, νεανίδων, γυναικών και αν-
δρών. Νικήτριες ομάδες ήσαν:
Άνδρες: Κυνηγός Χρόνης, Καζακίδης Θεόδω-
ρος.
Γυναίκες: Παναγοπούλου Ειρήνη, Παναγοπού-
λου Γεωργία.
Νέοι: Βιτζηλαίος Παναγιώτης, Ρούσσος Βατί-
στας. 
Νεάνιδες: Μουρατίδου Μαριφύλλη Παύλοβιτς
Γεωργία.
Η απονομή των αναμνηστικών και των κυπέλλων
έγινε έγινε το βράδυ της 10ης Αυγούστου, που
πλαισιώθηκε με μουσική και τραγούδια από νη-
σιώτικο και ρεμπέτικο ρεπερτόριο.  Η διοργά-
νωση έγινε από τον Μ.Ε.Α.Σ. ΑΣΤΕΡΑΣ
ΜΑΡΜΑΡΩΝ στον προαύλιο χώρο του Γυμνα-
σίου του Αρχιλόχου και υπήρξε μεγάλη ανταπό-
κριση από τον κόσμο, αφού συμμετείχαν πάνω
από 500 άτομα.
Ο Σύλλογος ευχαριστεί όλους όσους συμμετείχαν

και υπόσχεται για του χρόνου περισσότερες εκ-
πλήξεις. Επίσης ευχαριστεί τους: Αιγινήτου Γε-
ωργία, Αλιπράντη Άριαν, Αλιπράντη Στέλιο,
Αλιπράντη Φραγκίσκο, Αντιπαριώτη Νικήτα,
Κεφαλά Γεώργιο (Μανιός), Κεφαλά Γιάννη, Λα-
ουράκη Νίκο, Λαουράκη Πόπη, Λουρίδη Στέλιο,
Μουρογιάννη Ευάγγελο, Ξενάριο Μάρκο, Πε-
ραντινού Μαρία, Πούλιο Γεώργιο, Ραγκούση Αν-
τώνη, Ρίτσο Γεώργιο, Ρίτσο Ιάκωβο, Τοπικό
Διαμέρισμα Αρχιλόχου, Τοπικό Διαμέρισμα
Μάρπησσας, Χριστόφορο Παναγιώτη και την κ.
Μαρμαρά Μοσχούλα, για την παραχώρηση του
αύλιου χώρου του Γυμνασίου, τους δημοτικούς
συμβούλους: Παυλάκη Ευστράτιο, Κωβαίο
Μάρκο, τον αντιπρόεδρο της Οργάνωσης «Χα-
μόγελο του Παιδιού» Λαουτάρη Γαλήνιο, τον κ.
Μελανίτη Μιχαήλ, τους εκπροσώπους των φο-
ρέων και των συλλόγων του νησιού και τα παιδιά
Αριανούτσο Ανδρέα, Βιτζηλαίο Παναγιώτη,
Ρούσσο Βατίστα και Σάμιο Κωνσταντίνο, για την
πολύτιμη βοήθειά τους, καθ’ όλη τη διάρκεια της
διοργάνωσης.

ΑΜΕΣ
ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ

Προπονήσεις
Μπάσκετ

Ο ΑΜΕΣ ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ καλεί όλα
τα αγόρια και τα κορίτσια που έχουν γεν-
νηθεί από το 1993 έως και το 1998 και επι-
θυμούν να μάθουν Μπάσκετ να
προσέλθουν στο γήπεδο Μπάσκετ στη
Μάρπησσα προκειμένου να εγγραφούν.
Για τα κορίτσια:
Δευτέρα 3.30 – 5.00 μ.μ.
Τετάρτη 3.30 – 5.00 μ.μ.
Για τα αγόρια:
Τρίτη     3.30 – 5.00 μ.μ.
Πέμπτη  3.30 – 5.00 μ.μ.
Θα λειτουργήσουν επίσης και τμήματα
εφήβων, ανδρών και γυναικών. Για περισ-
σότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
να επικοινωνήσουν με τον υπεύθυνο προ-
πονητή Μπάσκετ Βαγγέλη Μουρογιάννη
στα τηλ.: 22840-42544 και 6972706594.

Ανακοίνωση για μαθήματα τένις 
1) Από 1η  Οκτωβρίου 2008, ξεκινούν τα μαθήματα της Ακαδημίας τένις σε
παιδιά ηλικίας από 7 ετών και άνω και θα διαρκέσουν μέχρι τέλος Μαΐου
2009.
Οι ώρες διδασκαλίας-προπόνησης θα είναι τις καθημερινές από 14:30 μέχρι
τις 17:30 και τα Σάββατα από 10:00 μέχρι 17:00. 
Τα παιδιά θα χωριστούν σε ολιγομελείς ομάδες, ανάλογα με την ηλικία τους
και την γνώση τους στο τένις και προβλέπεται να προπονούνται 3 φορές την
εβδομάδα από 1 ώρα.  Τα μαθήματα θα γίνονται στα 6 νέα γήπεδα με χορτο-
τάπητα, που είναι στην Αγία Ειρήνη (Κορακιές, στροφή προς Αρχιπέλαγος-
Απολλωνία, απέναντι από το κτίριο BLUE SEA).
Στο χώρο αυτό υπάρχει πλέον και κτίριο με αποδυτήρια-γραφείο όπως και
χώρος αναμονής για τους συνοδούς των παιδιών. 
Το κόστος συμμετοχής ανά μήνα είναι σαράντα (40) Ευρώ, ενώ παρέχεται
έκπτωση 20% για το δεύτερο και κάθε επόμενο παιδί της ίδιας οικογένειας.
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου μας αποφάσισε να προσφέρει ΔΩ-
ΡΕΑΝ μαθήματα μίας (1) ώρας την εβδομάδα, από 1/10/2008 μέχρι
31/5/2009, σε παιδιά από 6 έως 18 ετών, τα οποία είναι αρχάρια και δεν
έχουν γνώση του αθλήματος του τένις, προκειμένου να γνωρίσουν το άθλημα
και να διαπιστώσουν εάν θέλουν να ασχοληθούν με αυτό.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2008 για την Ακαδημία 
στον Προπονητή Κο Σασάνγκ Ντεσάϊ τηλ. 6998178503
και για τα δωρεάν μαθήματα 
στον Προπονητή κο Άρη Θεοδόση τηλ.  6937777876
Υπεύθυνος Έφορος Αθλητισμού του ΟΑ Πάρου κ. Σταμάτης Δελαβίνιας
τηλ. 6945590550

Μ.Ε.Α.Σ. ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ

Αγώνες πετοσφαίρισης
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ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ - ΑΙΤΗΣΗ
Του συνόλου των συμβούλων της Αντιπολίτευσης προς την Πρόεδρο της Κοινότητας Αντιπάρου
Κατά την πρόσφατη συνεδρίαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Αντιπάρου, η με σύμβαση έργου κοινοτική υπάλληλος Αρμπελιά Αικατερίνη , απευθύνθηκε
προς το σύνολο των Κοινοτικών Συμβούλων της Αντιπολίτευσης με απαξιωτικούς και αντιδημοκρατικούς χαρακτηρισμούς και μάλιστα ανέφερε χαρα-
κτηριστικά τη φράση «αρκετά σας ανεχτήκαμε εδώ μέσα» κάτω από το απαθές βλέμμα της προέδρου της κοινότητας και του αντιπροέδρου.
Επειδή τα πιο πάνω κλονίζουν τη δημοκρατική λειτουργία της Κοινότητας και την κοινωνική συνοχή της Αντιπάρου και είναι πέρα από κάθε ορθή συμ-
περιφορά υπαλλήλου της Κοινότητας αλλά και περα από  καθε δεοντολογικά ορθής στάσης της Προέδρου του Κοινοτικού Συμβουλίου
ΖΗΤΑΜΕ
1oν     Την εφαρμογή πειθαρχικών μέτρων σε βάρος της πιο πάνω υπαλλήλου, και
2ον     Άμεση σύγκληση του κοινοτικού Συμβουλίου με θέμα «Αδυναμία της Προέδρου να τηρήσει τις δημοκρατικές διαδικασίες και η ανάρμοστη συμ-
περιφορά της υπαλλήλου Αρμπελιά Αικατερίνης»
Σας τονίζουμε επίσης ότι υποχρεούστε να μας ανέχεστε στο ρόλο που μας ανέθεσε το μισό χωριό

Το σύνολο των συμβούλων της Αντιπολίτευσης

Τοπική Οργάνωση Νέας Δημοκρατίας
Ο Χ.Υ.Τ.Α. Πάρου, που κατέληξε …
άλλη μια χωματερή στο νησί μας!
«… Ο Δήμος Πάρου θα μπορέσει να θέσει σ’ εφαρμογή ένα πλήρες
πρόγραμμα ανακύκλωσης που, μαζί με τη λειτουργία του πρώτου
Χ.Υ.Τ.Α. στις Κυκλάδες που αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία σε πε-
ρίπου δύο μήνες, θ’ αποτελέσουν ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρι-
σης απορριμμάτων …».

Πάρος, 18 Ιουνίου 2007
Γιάννης Ραγκούσης
Δήμαρχος Πάρου

Αυτά έγραφε ο «τέως» ένα χρόνο πριν, αλλά ούτε πρόγραμμα ανα-
κύκλωσης είδαμε να μπαίνει σ’ εφαρμογή ακόμα και, το κυριότερο,
ο χώρος υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) κινδυνεύει
να καταστραφεί, αφού η εναπόθεση απορριμμάτων γίνεται χωρίς να
προηγηθεί διαλογή με κίνδυνο να καταστραφούν οι προστατευτι-
κές μεμβράνες από τα πάσης φύσεως αιχμηρά αντικείμενα. Αυτό ενε-
δεχομένως θα έχει ως συνέπεια τη μόλυνση του υπεδάφους.
Έτσι, το μόνο που βλέπουμε εδώ και αρκετό καιρό στο Δημοτικό
χώρο δίπλα στο νεκροταφείο είναι οι μπλε κάδοι ανακύκλωσης που
η εταιρεία με την οποία έκανε σύμβαση ο Δήμος Πάρου, έχει … απο-
θηκεύσει! 
Καλούμε τη Δημοτική αρχή να προχωρήσει αμέσως στην υλοποί-
ηση του προγράμματος διαλογής και ανακύκλωσης των απορριμ-
μάτων, γιατί κινδυνεύει να καταστραφεί ένα από τα λίγα έργα που
υλοποίησε από τις προεκλογικές της υποσχέσεις, με ανυπολόγιστες
συνέπειες για το περιβάλλον του νησιού μας.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

ΤΗΣ ΔΗΜ. ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
Ν.Δ. ΠΑΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 

«Ριπές» της Νέας Δημοκρατίας
Η υποβάθμιση της γιορτής της Εκατονταπυλιανής,
δείγμα  του «ενδιαφέροντος» της Δημοτικής αρχής !
Ευθύνες σε Δήμο και Μητρόπολη επιρρίπτει η τοπική οργάνωση της Ν.Δ.,
για την «υποβάθμιση της γιορτής της Εκατονταπυλιανής. 
Σε ανακοίνωση που εξέδωσε τονίζεται:
«Τα τελευταία χρόνια η υποβάθμιση της γιορτής του Δεκαπενταύγουστου
και η παντελής έλλειψη προβολής είναι σε όλους μας γνωστά. Πάει η δεκαε-
τία του ’90 όπου είχαμε τις επανειλημμένες επισκέψεις του Προέδρου της Δη-
μοκρατίας, του Αρχιεπισκόπου και την κάλυψη της γιορτής από τα κρατικά
κανάλια.
Φέτος όμως διαψεύστηκαν και οι ελπίδες των πλέον αισιόδοξων Παριανών
που μάταια έψαχναν να δουν και ν’ ακούσουν, έστω και στις ειδήσεις, κάτι για
το νησί τους. Υπήρχαν ρεπορτάζ για τις αμέτρητες Παναγιές που γιορτά-
ζουν στην πατρίδα μας, αλλά τίποτα για τη δική μας Παναγιά την Εκατον-
ταπυλιανή! Υποβαθμίστηκε η εκπροσώπηση των πολιτικών και
στρατιωτικών αρχών, υποβαθμίστηκε η εκπροσώπηση του Πολεμικού Ναυ-
τικού, υποβαθμίστηκαν όλα.
Πιστεύουμε ότι φέτος γι’ άλλη μια φορά αναδείχτηκαν οι συνέπειες του λά-
θους της απογευματινής λιτάνευσης της εικόνας της Παναγίας, πράγμα που
υποβαθμίζει το κάθε ενδιαφέρον της πολιτειακής, πολιτικής και στρατιωτικής
ηγεσίας, αφού όλοι έχουν την εντύπωση ότι μετά την Τήνο θα «πεταχτούν»
και στην Πάρο το απόγευμα, πράγμα που ούτε αυτό έγινε φέτος λόγω των
κακών καιρικών συνθηκών.
Ο νέος Μητροπολίτης, αλλά και ο Δήμος, που φέρουν την ευθύνη της οργά-
νωσης και προβολής της γιορτής του Δεκαπενταύγουστου, είναι καιρός να
προβληματιστούν για την απογευματινή λιτάνευση, στοιχείο που συμβάλλει
στην υποβάθμιση της προβολής της γιορτής στο νησί μας».

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
ΤΗΣ ΔΗΜ. ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

Ν.Δ. ΠΑΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 

Ευχαριστήρια
επιστολή 

Την  Δευτέρα 11-08-2008 επισκέφθηκα εξ
ανάγκης το ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΟΥ
λόγω ατυχήματος του συζύγου μου.
Έχω να πω τα καλύτερα για τους γιατρούς,
τους νοσηλευτές  και όλο το προσωπικό γε-
νικά.
Όμως θα σταθώ ιδιαιτέρως και θα πω ΔΗ-
ΜΟΣΙΑ ένα μεγάλο « Ευχαριστώ » σαν
τον γιατρό Αντώνη Ξένο και ένα μεγάλο
«Μπράβο» στους γονείς αυτού του για-
τρού, γι’ αυτό το παιδί τους.  
Η ευσυνειδησία, η ταχύτητα αντιμετώπισης
ΟΛΩΝ των περιστατικών όσων τουλάχι-
στον είδα τις 3 ημέρες που «μπαινόβγαινα»,
η ευγένεια, η επιστημονική τους κατάρτιση
με κατέπληξαν. Να σε χαίρονται οι γονείς
σου γιατρέ κι εμείς που έχουμε την τύχη να
είσαι γιατρός μας.
Επίσης θα ήθελα δημόσια να ευχαριστήσω
και  να εξάρω την εν γένει συμπεριφορά, κα-
τάρτιση επιστημονική και ανταπόκριση των
γιατρών ΒΑΣΙΛΗ ΜΟΚΑ και ΝΙΚΟΥ
ΔΗΜΑΚΗ που πρόθυμοι και με χαμόγελο
αντιμετώπιζαν τους πάντες, της νοσηλεύ-
τριας ΓΙΩΤΑΣ ΚΑΨΑΜΠΕΛΗ ( πάντα με
ένα χαμόγελο και ένα κουράγιο απίστευτο ). 
Και τέλος ένα χρυσό παιδί κοσμεί τις πληρο-
φορίες του Κέντρου Υγείας Πάρου. Λέγε-
ται Σωτήρης Δαφερέρας . Σ΄ ευχαριστώ
πολύ Σωτηράκη. Άψογος!! Παντού για όλα!
Ευχαριστώ  ΠΟΛΥ ΟΛΟΥΣ. Μπράβο
στους γονείς σας και ΜΑΚΑΡΙ η ΠΟΛΙ-
ΤΕΙΑ να έχει τέτοιους γιατρούς, νοσηλευτές
. ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ πάνω από ΟΛΑ.

ΝΟΤΑ ΧΑΤΖΙΝΑ – ΜΑΛΑΓΑΡΗ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ     

Ευχαριστήριο

Νησιώτικη βραδιά στο Μώλο
Για άλλη μια χρονιά, το πλήθος του κόσμου ντόπιων και επισκεπτών, αγαπητών προσκεκλημέ-
νων και φίλων, η όμορφη φωταγωγημένη παραλία του Μώλου, η ζωντανή νησιώτικη μουσική, ο
πλούσιος μπουφές, η καλή διάθεση και το κέφι, ήταν εκείνα τα στοιχεία που έκαναν και φέτος τη
νησιώτικη βραδιά τη Δευτέρα 18 Αυγούστου ξεχωριστή κατά γενική ομολογία.
Ο αντιπρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου του Δ.Δ. Αρχιλόχου Δημήτρης Αντιπαριώτης ευχαρί-
στησε δημόσια όλους εκείνους που συνεργάστηκαν ώστε να στεφθεί με επιτυχία και η φετινή εκ-
δήλωση.
Συγκεκριμένα ευχαρίστησε το χορηγό της εκδήλωσης τη ΔΕΠΑ Δήμου Πάρου, τους συνδιοργα-
νωτές συλλόγους τον Αναπτυξιακό Μώλου - Τσουκαλιών - Γλυφάδων «Πρόοδος - Ανάπτυξη»,
τον Πολιτιστικό Προδρόμου «Σκόπας ο Πάριος» και τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Μαρμάρων.
Για την παρουσία τους το Δήμαρχο Πάρου Χρήστο Βλαχογιάννη, την Έπαρχο Πάρου - Αντιπά-
ρου Γρηγορία Πρωτολάτη, τους Αντιδημάρχους Άννα Κάγκανη και Στέφανο Γαβαλά, τον Πρό-
εδρο της ΔΕΠΑ και Δημοτικό Σύμβουλο Γιώργο Λουκή, τον Λιμενάρχη Πάρου Ηλία
Κουντρομιχάλη, τον Νομαρχιακό Σύμβουλο Γιώργο Κάγκανη, τους Δημοτικούς Συμβούλους
Στρατή Παυλάκη και Μάρκο Κωβαίο τους προέδρους των Τοπικών Διαμερισμάτων Νάουσας
Μαρία Τριπολιτσιώτη και Μάρπησσας Αντώνη Ραγκούση και την Αντιπρόεδρο του υπό σύσταση
φορέα Τουρισμού Μαρία Τρυβιζά. Επίσης όλο τον κόσμο που συμμετέχει πάντα στις εκδηλώσεις
του Τοπικού Διαμερίσματος.
Να είμαστε όλοι καλά και του χρόνου ξανά στο Μώλο…

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστούμε όλους εσάς
που με τη παρουσία σας,

τη σκέψη και την αγάπη σας
συντροφεύσατε τις πιο δύσκολες ώρες

της ζωής μας  και απαλύνατε
με τις εκδηλώσεις σας το μεγάλο μας πόνο

για το χαμό του Δημήτρη μας. 
Οικογένεια

Χρυσούλας Δημ. Γκίκα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους αγροτι-
κούς γιατρούς του Κέντρου Υγείας Πάρου,
τον πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής Γ.

Μπιζά, τους δύο πιλότους του υγειονομικού
αεροσκάφους και ιδιαιτέρως τον ορθοπεδικό

γιατρό Δημήτρη Σπανόπουλο για τη βοή-
θεια που προσέφερε στο παιδί μας.

Κων/νος Καλακώνας
Ιακωβίνα Μπαρμπαρή
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Πολύ σωστά
τοποθετήθηκαν

κάδοι σε όλες
τις παραλίες
της Πάρου.

Μήπως πρέπει
να περνούν

και τα
απορριμματοφόρα

πότε-πότε;

Ενόψει της επίσκεψης του υπουργού Παιδείας ασφαλ-
τοστρώθηκε εν ριπή οφθαλμού το τμήμα του δρόμου

μπροστά στο ΕΠΑΛ - ΕΠΑΣ.  Μήπως ο υπουργός πρέ-
πει να κάνει μια βόλτα και στον υπόλοιπο δρόμο των
Καμαρών για να ασφαλτοστρωθούν και τα κομμάτια

εκείνα με τους “κρατήρες;”.


