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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

Τη ∆ευτέρα 4 Αυγούστου συνεδρίασε το ∆.Σ. του
Τοπικού Συµβουλίου Νέων του ∆ήµου Πάρου στην
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Τα οκτώ θέµατα που συζητήθηκαν
στο Τοπικό συµβούλιο Νέων είναι τα εξής:
1. συµµετοχή του 5µελούς του ∆.Σ. στα ανοιχτά
διήµερα της Γεν. Γραµµατείας Νέας Γενιάς µε θέµα
την ενδυνάµωση των Τοπικών Συµβουλίων Νέων στο
νησί της Ρόδου στις 30 και 31 Αυγούστου 2008.
2. Αίτηµα στον ∆ήµο Πάρου για τον εξωτερικό ηλε-

κτροφωτισµό στη σχολική µονάδα Λυκείου
Παροικιάς.
3. Αίτηµα στον ∆ήµο Πάρου για την καθαριότητα
των πινακίδων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας σε
διάφορα σηµεία του νησιού.
4. Αίτηµα στον ∆ήµο Πάρου για καθαριότητα και
ανάπλαση του οικοπέδου δίπλα στο αγροκήπιο και
µελλοντική δηµιουργία ∆ηµοτικού Πάρκου.
5. Αίτηµα στον ∆ήµο Πάρου για την τοποθέτηση
κάδων ανακύκλωσης σε διάφορα σηµεία του νησι-

ού.
6. Πραγµατοποίηση δενδροφύτευσης κατά την φθι-
νοπωρινή περίοδο της τρέχουσας χρονιάς σε προτει-
νόµενα σηµεία του νησιού.
7. Πρόταση για δηµιουργία ιστοσελίδας του
Τοπικού Συµβουλίου Νέων ∆ήµου Πάρου.
8. Πρόταση για συνάντηση µε τους νεοεκλεγέντες
µαθητές στα 15µελή συµβούλια των σχολικών
µονάδων της τρέχουσας χρονιάς για την καταγραφή
των προβληµάτων τους.

Συνεδρίαση  Τοπιικού  Συμβουλίου  Νέων  ∆ήμου  Πάρου

Αιτήµατα προς το ∆ήµο για καθαριότητα…

Παριανοί καλλιτέχνες
και έντεχνα
λαϊκά τραγούδια
Ολοκληρώνεται ο κύκλος των συναυλιών
που διοργανώνει ο ∆ήµος Πάρου σε όλο το
νησί µε Παριανούς καλλιτέχνες. Ήδη η
Παροικιά στις 19 Ιουνίου, η Μάρπησσα στις
3 Ιουλίου, η Νάουσα στις 10 Ιουλίου και η
Αγκαιριά στις 25 Ιουλίου απόλαυσαν αγα-
πηµένα έντεχνα και λαϊκά τραγούδια.
Σειρά έχουν ο Κώστος τη ∆ευτέρα 18
Αυγούστου, οι Λεύκες την Κυριακή 24
Αυγούστου και ο Πρόδροµος την
Παρασκευή 5 Σεπτεµβρίου.

Γλέντι
στον Κώστο
Ο Μ.Ε.Α.Σ. Κώστου
και το Τοπικό
∆ιαµέρισµα σας προ-
σκαλούν την παρα-
σκευή 08-08-2008
στις 21:00 σε ένα
νησιώτικο γλεντι
που θα πραγµατο-
ποιηθεί στην πλα-
τεία του χωριού µε
το µουσικο συγκρο-
τήµα «ΝΤΕ ΛΑ
ΠΑΡΟ».
Με την ευγενική
συµµετοχή των κ.κ.
Αρκουλή Νίκου και
Κρητικού Θοδωρή.
Εισοδος Ελέυθερη.

Την Τρίτη 29 Ιουλίου οκταµελής
οµάδα χορευτών του Χορευτικού
Οµίλου Νάουσας Πάρου συµµε-
τείχε στο Φεστιβάλ Μουσικής
Πάρου, που έγινε στον Αγ.
Ιωάννη ∆έτη στη Νάουσα, πλαι-
σιώνοντας τα Χάλκινα της
Γουµένισσας. Οι χορευτές µε τη
µουσική συνοδεία της µπάντας
χόρεψαν κεφάτους χορούς από
τη Μακεδονία, δίνοντας µια ξεχω-
ριστή νότα στην εκδήλωση και
αποσπώντας το θερµό χειροκρό-
τηµα του κοινού.
Τρίτη παράσταση
Το Σάββατο 30 Αυγούστου 2008
στις 9 µ.µ. ο ΧΟΝ θα πραγµατο-

ποιήσει την τρίτη και τελευταία
χορευτική παράστασή του στο
προαύλιο του Ι. Ν. Κοιµήσεως
Θεοτόκου, στη Νάουσα. Σε αυτήν
θα συµµετέχουν χορευτές από
όλες τις οµάδες του συλλόγου.
Ο ΧΟΝ γιορτάζει 
Ο Χορευτικός Όµιλος Νάουσας
Πάρου θα ολοκληρώσει τον
κύκλο των καλοκαιρινών του
εκδηλώσεων γιορτάζοντας τα είκο-
σι χρόνια από την ίδρυσή του µε
την Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας. Η
εκδήλωση έχει τον τίτλο Από τη
«Σµύρνη» στο «∆άκρυ στο γυαλί»
και αποτελεί µια διαδροµή της
Ελληνικής µουσικής από το

1900 έως σήµερα µε ενότητες
όπως τα αστικά και λαϊκά τρα-
γούδια της Πόλης και της
Σµύρνης, δηµώδη τραγούδια,
ρεµπέτικο στη νεότερη Ελλάδα,
µε παράλληλη αναφορά στη
δισκογραφία της εν λόγω ορχή-
στρας. Θα πραγµατοποιηθεί την
Τετάρτη 10 Σεπτεµβρίου στις 9
µ.µ. στον κήπο της Παντάνασσας,
στη Νάουσα, και η είσοδος θα
είναι ελεύθερη. Συνδιοργανωτές
είναι η Νοµαρχιακή
Αυτοδιοίκηση Κυκλάδων και το
Επαρχείο Πάρου - Αντιπάρου.

Χοορευτικόός  Όμιλοος  Νάοουσας

Ìå ôá «×Üëêéíá
ôçò ÃïõìÝíéóóáò»
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Στη συνεδρίαση του ∆.Σ. της
∆ΕΥΑΠ που πραγµατοποιήθηκε την
Τρίτη 5 Αυγούστου ο πρόεδρος της
Επιχείρησης Στέλιος Φραγκούλης
εισηγήθηκε -και η πλειοψηφία του
∆.Σ. αποφάσισε- να καταθέσει
µηνυτήρια αναφορά σε βάρος του
κ. Νίκου Μαρινάκη για συκοφαντι-
κή δυσφήµιση και διασπορά µέσω
των Μ.Μ.Ε. ψευδών ειδήσεων.
Στην εισήγησή του ο κ.
Φραγκούλης σηµείωσε πως αν ο κ.
Μαρινάκης ανασκευάσει πλήρως το
δηµοσίευµα και ζητήσει δηµόσια
συγνώµη µε ανακοίνωσή του στα
Μ.Μ.Ε. και στη ∆.Ε.Υ.Α.Π. πριν από
τη κατάθεση της µηνυτήριας ανα-
φοράς τότε το θέµα θα επανεξετα-
στεί στο ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α.Π.

Αναλυτικά η εισήγηση του κ.
Στέλιου Φραγκούλη στο ∆.Σ. της
∆.Ε.Υ.Α.Π. την Τρίτη 5 Αυγούστου
έχει ως εξής:

«Κ.κ. Σύµβουλοι
Η κριτική όταν γίνεται στα πλαίσια
της δηµοκρατίας έχει σαν αποτέλε-
σµα εµείς οι εκλεγµένοι να µπο-
ρούµε να διορθώνουµε τα λάθη
µας και τις παραλείψεις µας για το
καλό του νησιού µας. Τέτοια κριτι-
κή είναι καλοδεχούµενη και την
επιδιώκουµε. Όταν όµως ξεφύγει
από τα όρια, τότε αυτή είναι επι-
κίνδυνη για όλους µας και ιδιαίτερα
βλάπτει το τόπο που υπηρετούµε.
Για τη συγκεκριµένη διαµαρτυρία
του κ. Μαρινάκη ξαφνικά δέχοµαι
πρόσκληση από τον ΗΧΩ FM να
δώσω εξηγήσεις στις καταγγελίες
του κ. Μαρινάκη για σοβαρά θέµα-
τα που αφορούν της ∆ΕΥΑ και τα
οποία δηµοσιοποιήθηκαν από το
ραδιόφωνο.
Ζήτησα το κείµενο της καταγγελίας
από τον κ. Καραγιαννιώτη το οποίο
και µου εστάλη. Το πρώτο ερώτη-
µα που µπαίνει είναι γιατί ο κ.
Μαρινάκης για τέτοια σοβαρά
θέµατα δεν ζήτησε απαντήσεις από
την υπηρεσία µας παρά κατ’ ευθεία
καταγγέλλει µε ασύστολα και επι-
κίνδυνα ψεύδη, όταν αυτό τον
καιρό βρίσκεται η ∆ΕΥΑ σε εντατι-
κούς ρυθµούς για να αντιµετωπίσει
το πρόβληµα του νερού σε όλο το
νησί. Βεβαίως αυτό είναι δικαίωµά
του, όπως µάλιστα το ανέφερε στο
ραδιόφωνο, εµείς όµως έχουµε δια-
φορετική άποψη που κινείται στα
πλαίσια της δηµοκρατικής διαδικα-
σίας.
Κ.κ. Σύµβουλοι.
Θα καταθέσω τις απόψεις της
∆ηµοτικής επιχείρησης υπεύθυνα
για όλα τα θέµατα που θίγει ο κ.
Μαρινάκης, για να αποδείξω πόσο
επικίνδυνη είναι η δηµοσιογραφική
του δεινότητα όταν αυτή γίνεται
µέσα στον Ιούλιο και µάλιστα µε
πάρα πολύ επικίνδυνες ειδήσεις για
τον τόπο.
Θα ξεκινήσω από το περιστατικό
της διακοπής του νερού στο Άσπρο
Χωριό που έγινε αιτία να διεγείρου-
µε την «εξεγερµένη του συνείδη-
ση» και για τις πολύωρες και
πολυήµερες διακοπές. Το συγκεκρι-
µένο περιστατικό συνέβη στις 23
Ιουλίου  και περί ώρα 11:15.

Υπέστη σοβαρή µηχανική βλάβη το
µοτέρ άντλησης (2 έχει το αντλιο-
στάσιο Καβουροπόταµου) και έγινε
µεγάλη προσπάθεια άµεσης αποκα-
τάστασης παρόντος και του νέου
Γενικού ∆ιευθυντού της
Επιχείρησης. ∆υστυχώς η ζηµιά
ήταν µεγάλη και αµέσως κινήθηκε
η διαδικασία αναπλήρωσης η οποία
έγινε και δόθηκε νερό τις πρώτες
πρωινές ώρες στις 24 Ιουλίου. Εδώ
πρέπει να επισηµάνουµε ότι ο κ.
Μαρινάκης θα µπορούσε να µην
είχε διαµαρτυρηθεί αφού έχει δεξα-
µενή όµβριων που προφανώς χρη-
σιµοποιείται και για νερό της ∆ΕΥΑ,
όµως θεώρησε σκόπιµο να αναδεί-
ξει το θέµα αµέσως και να συµπε-
ριλάβει και άλλες ψευδείς και επι-
κίνδυνες ειδήσεις.
Πολύωρες και πολυήµερες διακο-
πές. Ποια είναι η αλήθεια. Έτος
2007. Τέσσερις ζηµιές από ρήξη
σωληνώσεων που έχουν σχέση µε
το δίκτυο του Άσπρου Χωριού και
αποκατάσταση το πολύ σε δύο
ώρες. Έτος 2008. ∆ύο ζηµιές
σωληνώσεων (αποκατάσταση σε 1
½ ώρα) και τρεις διακοπές από
µειωµένη τάση της ∆ΕΗ προς το

αντλιοστάσιο του
Καβουροποτάµου. Όλα αυτά είναι
µέσα στα επιτρεπόµενα όρια της
λειτουργίας ενός δικτύου και
βέβαια αυτά δεν αφορούν προφα-
νώς τον κ. Μαρινάκη.
Επίσης πρέπει να γνωρίζουν οι
συνδροµητές µας ότι η ∆ΕΥΑ για
την ύδρευση - αποχέτευση χρησι-
µοποιεί 110 αντλίες που αυτές πρέ-
πει να βρίσκονται σε διαρκή ετοι-
µότητα και κάθε λογικός συµπολί-
της µας µπορεί να αντιληφθεί ότι
και αυτές παθαίνουν ζηµιές.
Επίσης πρέπει να γίνει κατανοητό
ότι κάθε βλάβη ή διακοπή του
δικτύου της ∆ΕΗ επηρεάζει άµεσα
την ισορροπηµένη λειτουργία των
δικτύων της ∆ΕΥΑ µε δυσµενείς
συνέπειες.
Όσο αφορά δε τη µειωµένη πίεση
και το χώµα που διέρχεται µέσω
των σωληνώσεων µετά από κάθε
ζηµιά αυτό συµβαίνει σε όλο το
νησί και είναι κάτι που δεν µπο-
ρούµε να το αποτρέψουµε.
Καλό είναι να γνωρίζουµε τι συµ-

βαίνει σε άλλα νησιά των
Κυκλάδων και να έχουµε το
θάρρος να δώσουµε συγχαρητήρια
στη ∆ΕΥΑ της Πάρου.
Όσο αφορά την µονόπλευρη
λειτουργία του προέδρου της,
λόγω Παροικιάς, είµαι
υποχρεωµένος την άποψη αυτή να
την επιστρέψω στον κ. Μαρινάκη
όταν δεν γνωρίζει µε ποιο τρόπο
καταρτίζεται το Τεχνικό
Πρόγραµµα της ∆ΕΥΑ και όταν
µάλιστα ηθεληµένα αγνοεί ότι στον
οικισµό Άσπρο Χωριό έχουν γίνει
τρεις γεωτρήσεις (1 παραγωγική
και µικρής απόδοσης βάθους 244
µέτρων και δυο αποτυχηµένες
βάθους 200 και 230 µέτρων)
συνολικού κόστους 35.000 ευρώ.
κ.κ. Σύµβουλοι,
Έρχοµαι τώρα να επικεντρώσω τη
θέση µου στην ανεύθυνη και επι-
κίνδυνη στάση του κ. Μαρινάκη,
όσον αφορά την είδηση ότι
«βέβαια τα λύµατα στο Λευκιανό
ρέµα µολύνουν το νερό των
Μαρµάρων, αυτό που πρόσφατα
πήγατε προς την τουριστικότερη
Νάουσα» και να σηµειώσω ότι εάν
δεν είχε και την ιδιότητα του προϊ-

σταµένου της πρωτοβάθµιας εκπαί-
δευσης θα µπορούσε να είχε γίνει
ακόµη πιο επικίνδυνος.
Τι λέει λοιπόν ο κ. Μαρινάκης: ότι
το έργο ύδρευσης που πρόσφατα
έγινε στη Νάουσα (5.200 µ. προϋ-
πολογισµού 498.000 ευρώ) µετα-
φέρει µολυσµένο νερό από τα
λύµατα των Λευκών που µολύνουν
το νερό των Μαρµάρων. Όπως
αντιλαµβάνεσθε αυτή είναι µια
σοβαρότατη καταγγελία που είναι
δυνατόν να τινάξει το νησί στον
αέρα. Με τη λογική αυτή του κ.
Μαρινάκη µπορεί κανείς να υποθέ-
σει ότι και οι γεωτρήσεις Αστέρα,
Παλαντάις, Φυστικιές, Κεφάλα που
προηγούνται της εν λόγω γεώτρη-
σης (Υστέρνι - Μπάλιου) έχουν
µολυσµένο  νερό και αυτό πηγαίνει
προς Αρχίλοχο, Κώστο, Λεύκες,
Παροικιά. Το κρίσιµο ερώτηµα που
µπαίνει είναι µε ποια στοιχεία ο κ.
Μαρινάκης τόσο ανεύθυνα και επι-
κίνδυνα για τη δηµόσια υγεία µπο-
ρεί να στοιχειοθετήσει την άποψη
αυτή και να καταφέρει πλήγµα

στον τουρισµό του νησιού, αν
αυτά που ισχυρίζεται δεν είναι
αληθή.
Ξεκίνησε µε ένα πρόβληµα υδρο-
δότησης του Άσπρου Χωριού και
έφθασε να κατακεραυνώνει την
αξιοπιστία της ∆ηµοτικής
Επιχείρησης µε µια επικίνδυνη δια-
πίστωση ότι το νερό που πήγαµε
πρόσφατα στη Νάουσα είναι µολυ-
σµένο.
Αλήθεια κ.κ. Σύµβουλοι αντιλαµβά-
νεσθε το µέγεθος αυτής της καταγ-
γελίας, τι επιπτώσεις µπορεί να έχει
στα πλαίσια του ανταγωνισµού των
νησιών µας, όταν την είδηση  αυτή
την πάρουν τα Μ.Μ.Ε.; Λοιπόν
αυτή η δηµοσιογραφική τακτική
είναι άκρως επικίνδυνη και θα πρέ-
πει ν οδηγηθεί στην ∆ικαιοσύνη και
εκεί πρέπει να αποδείξει ο κ.
Μαρινάκης µε στοιχεία και όχι
φαντασιώσεις και αυθαίρετα
συµπεράσµατα την πραγµατικότη-
τα. Θα µπορούσα να ακολουθούσα
την τακτική και να µην δηµοσιοποι-
ήσω τα στοιχεία µας που θα χρησι-
µοποιήσουµε στο δικαστήριο, όµως
είµαι υποχρεωµένος να το κάνω
ενώπιόν σας και κατ’ επέκταση
στους συνδροµητές για να καταδεί-
ξουµε ότι η ∆ηµοτική Επιχείρηση
του νησιού έχει και υπευθυνότητα
και αξιοπιστία και δεν µπορεί κανέ-
νας κ. Μαρινάκης να γράφει ότι
θέλει στο όνοµα της προβολής και
της δηµοσιότητας. Ίσως υπάρχουν
άλλοι χώροι που µπορεί κανείς να
παίζει τα παιχνίδια του.

Κ.κ. Σύµβουλοι
Η ∆ηµοτική Επιχείρηση στον ευαί-
σθητο τοµέα της ποιότητας του
παρεχόµενου νερού ακολουθεί
πιστά τις οδηγίες της Κοινής
Υπουργικής Απόφασης
ΥΖ/2600/2001 που επιδιώκει την
προσαρµογή και εναρµόνιση της
Ελλάδας στις οδηγίες της Ε.Ε.
Συνεπώς ακολουθούµε και λειτουρ-
γούµε µε τη σχετική οδηγία που
προβλέπει έλεγχο των παραµέτρων
ορίων του πόσιµου νερού ανάλογα
µε τον πληθυσµό και την κατανά-
λωση και αντίστοιχα γίνεται η
συχνότητα των δειγµάτων.
Έτος 2005: Αποτελέσµατα
Ινστιτούτου Γερµανίας για εξειδι-
κευµένες αναλύσεις χηµικών παρα-
µέτρων και µετάλλων για το νερό
Αρχιλόχου - Παροικίας - Νάουσας
εντός των προβλεποµένων ορίων.
Έτος 2005: Αποτελέσµατα Γεν.
Χηµείου του Κράτους. ∆είγµατα
νερού Κώστος - Λεύκες - ∆ρυός -
Μάρπησσα - Αλυκή - Καβάκι -
Κοντογιώργη, εντός των προβλε-
ποµένων ορίων.
Έτος 2006: Αποτελέσµατα Γεν.
Χηµείου του Κράτους. ∆είγµατα
νερού Αγκαιριά – Μάρπησσα –
∆ρυός – Παροικιά – Νάουσα –
Αρχίλοχος – Λεύκες – Κακάπετρα –
Λογγοβάρδα, εντός των προβλεπο-
µένων ορίων.
Έτος 2007: Εργαστήριο χηµικών
αναλύσεων κ. Ανδρέου. ∆είγµατα
νερού Παροικιά - Νάουσα -
Μάρπησσα - Κοντογιώργη -
Αρχίλοχος - Λεύκες - ∆ρυός -
Αγκαιριά, εντός των προβλεποµέ-
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Ένα από τα πλέον σηµαντικά έργα
που πραγµατοποίησε πρόσφατα

η ∆.Ε.Υ.Α.Π. είναι η αποχέτευση σε
σηµαντικό τµήµα του παραδοσιακού

οικισµού της Παροικιάς
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νων ορίων.
Έτος 2008: Αναλύσεις και αποτε-
λέσµατα Πανεπιστηµίου Πατρών -
Ιατρικό τµήµα. ∆είγµατα νερού
Παροικιά - Νάουσα - Κώστος -
Αρχίλοχος - Κακάπετρα - ∆ρυός -
Μάρπησσα - Αγκαιριά, εντός των
προβλεποµένων ορίων.
Εκτός των παραπάνω αναλύσεων
η υπηρεσία µας αποστέλει 50-60
δείγµατα το χρόνο προς το ΚΕ∆Υ
για µικροβιολογικές εξετάσεις (9
Παροικιά, 9 Νάουσα, 4 από κάθε
∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα και τα υπό-
λοιπα από οικισµούς), τα αποτελέ-
σµατα των οποίων πληρούν τους
όρους υγιεινής.
Όπως αντιλαµβάνεσθε πραγµατο-
ποιούµε υπεύθυνο υγειονοµικό και

εµπεριστατωµένο έλεγχο της ποιό-
τητας νερού µε την προφορική
παρατήρηση των εργαστηρίων ότι
είµαστε από τις λίγες ∆ΕΥΑ που
δείχνουν τόσο µεγάλο ενδιαφέρον
για συχνή παρακολούθηση του
νερού.
Τέλος θέλουµε να δηλώσουµε ότι
η χλωρίωση του νερού πραγµατο-
ποιείται µε αυτόµατους µηχανι-
σµούς και έτσι παρέχεται εγγυηµέ-
νο και υγιεινό νερό στους συνδρο-
µητές µας.
Μετά τα παραπάνω στοιχεία της
∆ηµοτικής Επιχείρησης καλείται ο
κ. Μαρινάκης να αποδείξει πειστικά
αυτά που καταγγέλλει ενώπιον της
∆ικαιοσύνης. Προτείνω λοιπόν την
κατάθεση µηνυτήριας αναφοράς

από τη ∆.Ε.Υ.Α.Π. προς τον
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου
κατά του κ. Μαρινάκη για συκοφα-
ντική δυσφήµιση και διασπορά
µέσω των Μ.Μ.Ε. ψευδών ανυπό-
στατων και επικίνδυνων ειδήσεων
για τη δηµόσια υγεία που προ-
σβάλλουν το κύρος και την αξιοπι-
στία της ∆ηµοτικής Επιχείρησης.
Να ορισθεί δε νοµικός µας σύµ-
βουλος η κ. Μελανίτη Γεωργία.
Σε περίπτωση δε που ο κ.
Μαρινάκης ανασκευάσει πλήρως
το δηµοσίευµα και ζητήσει δηµό-
σια συγνώµη µε ανακοίνωσή του
στα Μ.Μ.Ε. και στην υπηρεσία µας
πριν από τη σχετική κατάθεση της
µηνυτήριας αναφοράς, τότε προ-
τείνω το θέµα να επαναξετασθεί

από το ∆.Σ. Σε διαφορετική περί-
πτωση να προχωρήσουµε στη
µηνυτήρια αναφορά».
Μετά την εισήγηση του προέδρου
και τη διαλογική συζήτηση που
ακολούθησε η πλειοψηφία του
∆.Σ. υιοθέτησε την εισήγηση του
κ. Φραγκούλη. Μειοψήφησε ο κ.
Κουτσουράκης ο οποίος συµφωνεί
στο σύνολο της εισήγησης του
Προέδρου όµως διαφωνεί στην
κατάθεση µηνυτήριας αναφοράς
επειδή µε αυτό τον τρόπο θα
δοθεί δηµοσιότητα. Προτείνει δε
προς τον κ. Μαρινάκη να ανασκευ-
άσει πλήρως το δηµοσίευµά του
και να ανακαλέσει τους ισχυρι-
σµούς του για µεταφορά µολυσµέ-
νου νερού στη Νάουσα.
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Το περιεχόµενο της επιστολής του κ. Νίκου Μαρινάκη
που απέστειλε στα Μ.Μ.Ε. του νησιού και στάθηκε
αφορµή για να «απαντήσει» µε µηνυτήρια αναφορά ο
πρόεδρος της ∆ΕΥΑΠ κ. Στέλιος Φραγκούλης, αλλά και
τα µέλη της πλειοψηφίας του ∆.Σ., έχει ως εξής:

“Συχνά κάνοντας αυτοκριτική πιάνουµε τον εαυτό µας
είτε να έχει ενεργήσει µε υπερβάλλουσα διάθεση κριτι-
κής απέναντι στους άλλους είτε µε ασυγχώρητη ανα-
βλητικότητα. Για το θέµα που θα εκτεθεί και σε ότι µε
αφορά, θεωρώ ότι µάλλον ισχύει το δεύτερο.

Ως καταναλωτής της ∆.Ε.Υ.Α.Π. εν «Άσπρω χωρίω», έχω
υποστεί εδώ και πολλά χρόνια (όσα γράφω εδώ δεν
αποτελούν αποκλειστική κριτική της παρούσης δηµοτι-
κής ή κοινοτικής αρχής) τους βασανισµούς της. Η
δηµοτική αυτή εταιρεία (όλα τα είχε το παµφάγο δηµό-
σιο οι δηµοτικές εταιρείες του έλειπαν) παίρνει από το
υπέδαφος το νεράκι που στέλνει ο φιλεύσπλαχνος Θεός
και µας το πουλά ακριβά. Μα πολύ ακριβά. Όµως δεν
κάνει και τίποτε για να καλυτερέψει την ποιότητά του.
Μας το στέλνει όπως το βρίσκει µε µπόλικα άλατα και
αρκετό χώµα. Παρά τις συχνές οχλήσεις µου στους
αρµόδιους, δεν έχει γίνει τίποτε. Αψευδής µάρτυρας
σχετικές φωτογραφίες µε νερό συλλεγµένο από το
οικιακό φίλτρο που έχω τοποθετήσει.

Αν ήταν µόνο αυτά, µάλλον θα ίσχυε το πρώτο σκέλος
του αφορισµού µε τον οποίο ξεκίνησα. Η ∆.Ε.Υ.Α.Π.
όµως το νεράκι του Θεού µας το στέλνει και µε χαµηλή
πίεση. Γιατί δεν προκάνει να εξυπηρετεί τον «τεράστιο
αριθµό των 14.512 υδροµετρητών της» και είναι υποτα-
σική σαν κλαταρισµένη σαµπρέλα. Φαίνεται και οι
14.512 καταναλωτές της συνεννοούνται και ανοίγουν
ταυτόχρονα τις βρύσες τους. Αν και τα άλατα, τα χώµα-
τα και η χαµηλή πίεση στραπατσάρουν τα υδραυλικά
µας, τις οικιακές συσκευές και τα νεύρα µας, αυτό
θεωρείται αµελητέα παράπλευρη απώλεια εµπρός στην
υδάτινη εικονική πραγµατικότητα της ∆.Ε.Υ.Α.Π.

Υπερβολικέ και περίεργε δάσκαλε, πάλι χρησιµοποιείς
εκφράσεις αστεϊσµού και θυµηδίας για να µηδενίσεις
«τον πυλώνα ανάπτυξης του νησιού µας», θα πουν οι
άσπονδοι φίλοι µου. Είχα αποφύγει να γράψω για το
θέµα πολλές φορές. Έδωσα τόπο στην οργή και έκανα
πλειστάκις το χατίρι της µάνας µου και της συζύγου
µου, που µου λένε µια ζωή να µην τσακώνοµαι (τουλά-
χιστον δηµοσίως). Όµως τελικά οι αλλεπάλληλες (για
άλλη µια φορά) πολύωρες και πολυήµερες διακοπές
υδροδότησης σε συνδυασµό µε τον πρωτοσέλιδο τίτλο
της εφηµερίδας Παριανός Τύπος της 12-6-2008
«Στέλιος Φραγκούλης: Έτοιµη η ∆.Ε.Υ.Α.Π. για τα προ-
βλήµατα του καλοκαιριού», οδήγησαν στην παρούσα
αρθρογραφική έκρηξη.

Από αυτά που εξοµολογείται στη συνέντευξή του ο
Κύριος Φραγκούλης κράτησα την απαρίθµηση των

σηµαντικότερων έργων της θητείας του. Συνοπτικά,
περίπου το 80% αφορούν στην Παροικία! Μείζονα
περιοχή πολιτικής του δραστηριότητος και φυσικά τόπο
καταγωγής του. ∆ηλαδή αγαπητέ πρόεδρε, εµάς τους
«αποδέλοιπους», µας έχετε µόνο για το λογαριασµό.
Όπως κάνατε στις Λεύκες βάζοντας τέλος αποχέτευσης.
Σε ένα χωριό όπου προϋπήρχε της ∆.Ε.Υ.Α.Π. αποχετευ-
τικό δίκτυο, για το οποίο δεν έχει γίνει κανένα σοβαρό
έργο και κανένας προγραµµατισµός για βιολογικό
καθαρισµό! Απάντηση σε σχετική επιστολή µου προς το
∆ηµοτικό Συµβούλιο ποτέ δεν έλαβα. Βέβαια τα λύµατα
στο Λευκιανό ρέµα µολύνουν το νερό των Μαρµάρων,
αυτό που πρόσφατα πήγατε προς την τουριστικότερη
Νάουσα. Αλλά τι λεπτοµέρειες να ψάχνουµε τώρα;

Σήµερα που γράφω 23-7-2008, όλη µέρα το Άσπρο
Χωριό δεν είχε νερό ούτε σταγόνα χωρίς καµιά προειδο-
ποίηση! Το ίδιο προβλέπεται και για αύριο. Κατά τη
διάρκεια της ηµέρας αναφέροντας το πρόβληµα πήρα
τρεις διαφορετικές εξηγήσεις: σπασµένος αγωγός, χαλα-
σµένη µπαταρία, προγραµµατισµένες εργασίες. Τι ισχύ-
ει; ∆ιαλέξτε αν αυτό είναι ένα δείγµα κακής οργάνωσης
ή αδιαφορίας για την υπόλοιπη Πάρο. Όταν αρνείστε
άδειες για ιδιωτικές γεωτρήσεις (καλώς από µια συγκε-
κριµένη σκοπιά) να ξέρετε ότι αναλαµβάνετε και την
ιερή υποχρέωση να δίνετε αδιαλείπτως άφθονο καθαρό
νεράκι σε κάθε οικογένεια που µένει µόνιµα στο νησί.
Την αναλαµβάνετε όχι ως συµβατική υποχρέωση µιας
εταιρείας προς τους πελάτες της, αλλά ως εντολοδόχος
υπηρέτης του δηµοσίου συµφέροντος.

∆υστυχώς είµαι υποχρεωµένος απέναντι στην εξεγερµέ-
νη συνείδησή µου να σας πω ότι µε έχετε πείσει όχι για
την αποτελεσµατικότητα της εταιρείας που προεδρεύετε,
αλλά για τον προσωπικό ακραίο και ανεδαφικό τοπικι-
σµό σας, που δεν προσφέρει τίποτε στην Πάρο. ∆εν
βλέπω να διοικείτε µε γνώµονα την ίση µεταχείριση
όλων των διαµερισµάτων του ∆ήµου. Το χωριό της
καταγωγής µου και τον οικισµό όπου κατοικώ, τον
έχετε προφανέστατα επιζήµια για αυτά αδικήσει. Αν
είχατε κάνει τις απαραίτητες ενέργειες, σήµερα θα µε
είχατε στερήσει από την χαρά να εξυπηρετώ την οικογε-
νειακή µας καθαριότητα όπως οι πρόγονοί µας και θα
σας είχα απαλλάξει από το «µαρτύριο» να υποστείτε
γραπτά και δηµόσια τη νευρική µου αποφόρτιση που η
οικιακή «ανοµβρία», µου προκάλεσε.

Υ.Γ.1 Όπου λαλούν πολλοί κοκόροι αργεί να ξηµερώ-
σει.

Υ.Γ.2 Εκείνη η εκπληκτική αντιπολίτευση του δήµου
(την οποία νοµοθετικά προσδιόρισε ο πολύς Κος
Παυλόπουλος) έχει κάποιος κανένα ξυπνητήρι να την
αφυπνίσει; Ο Κος Κουτσουράκης που την εκπροσωπεί
στο ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α.Π. δεν παίρνει χαµπάρι ή οδεύει
προς προσχώρηση;

Νίκος Μαρινάκης”

ΣΣττοοιιχχεείίαα  ττοουυ
ΛΛιιμμεεννααρρχχεείίοουυ
ΠΠάάρροουυ
Η φετινή
κίνηση
το δίµηνο
Ιουνίου,
Ιουλίου
σε σχέση µε
το 2007
Μια από τα ίδια
είχαµε και φέτος σε
σχέση µε πέρυσι
όσον αφορά τους
επιβάτες τα Ι.Χ.
αυτοκίνητα, τα φορ-
τηγά και τα δίκυ-
κλα. Τα στοιχεία
που πήραµε από το
Λιµεναρχείο Πάρου
για τους µήνες
Ιούνιο και Ιούλιο
δείχνουν µικρές
αυξοµειώσεις σε
σχέση µε το αντί-
στοιχο περυσινό
διάστηµα.
Τον Ιούνιο του 2008
αποβιβάστηκαν στην
Πάρο 70.046, 19
περισσότεροι από
πέρυσι το αντίστοι-
χο διάστηµα
(70.027). Τα φορτη-
γά φέτος ήταν
1.176, πέντε περισ-
σότερα από πέρυσι
(1.171) ενώ είχαµε
µείωση στα δίκυκλα
1.783 φέτος, 1.811
πέρυσι.
Τον Ιούλιο τα στοι-
χεία έχουν ως εξής:
Επιβάτες 131.261
το 2008, 135.423 το
2007.
Ι.Χ. 11.648 το 2008,
11.665 το 2007.
Φορτηγά 1.218 το
2008, 1.414 το
2007.
∆ίκυκλα 3.080 το
2008, 3.261 το
2007.

ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ
ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΚΑΜΑΡΩΝ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Σύλλογος Καµαρών
σας προσκαλεί στην
ετήσια συνάντηση επι-
κοινωνίας (µουσική
βραδιά µε παραδοσια-
κά κεράσµατα) που
θα γίνει στο χώρο του
την Παρασκευή
8 Αυγούστου
και ώρα 20:30.
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Βαπτίσεις
Στις 22/5/2008 στην Παροικιά ο Ιωάννης
Ρούσσος και η Στυλιανή Βουρλάκου βάπτισαν
το αγοράκι τους και το ονόµασαν Μάξιµο -
Ιωάννη.
Στις 25/5/2008 στην Παροικιά ο ∆ηµήτριος
Γκίκας και η Άννα Μαρία Αρκουλή βάπτισαν το
κοριτσάκι τους και το ονόµασαν Μαργαρίτα.
Στις 25/5/2008 στη Νάουσα ο Παναγιώτης
Σπανόπουλος και η Μαρία Καρανίκη βάπτισαν
το αγοράκι τους και το ονόµασαν Σωτήριο.
Στις 1/6/2008 στην Αγκαιριά ο Ιάκωβος
Σκανδάλης και η Άννα Σκιαδά βάπτισαν το κορι-
τσάκι τους και το ονόµασαν Χριστιάννα. Στις
8/6/2008 στις λεύκες ο Χριστόδουλος
Χανιώτης και η Αριστέα Λουκή βάπτισαν το
αγοράκι τους και το ονόµασαν Αθανάσιο.
Στις 8/6/2008 στη Νάουσα ο Σεβαστιανός
Αναγνωστόπουλος και η Μαρία Πέτρουλα βάπτι-
σαν το αγοράκι τους και το ονόµασαν Ιωάννη.
Στις 14/6/2008 στην Παροικιά ο Ιάκωβος
Μπάλιος και η Κων/να Παπανδρέου βάπτισαν το
κοριτσάκι τους και το ονόµασαν Αικατερίνη.
Στις 15/6/2008 στην Παροικιά ο Ιωάννης
Μωραϊτίδης και η Χριστίνα Σγαρδέλη βάπτισαν
το αγοράκι τους και το ονόµασαν Βασίλειο.
Στις 15/6/2008 στην Αγκαιριά ο Χρήστος
Αποστόλου και η Γρηγορία ∆εληγιάννη βάπτι-
σαν το αγοράκι τους και το ονόµασαν Βασίλειο
- Παρασκευά.
Στις 15/6/2008 στην Αγκαιριά ο Αλέξανδρος
αποστόλου και η Παναγιώτα Ξιαρχοπούλου
βάπτισαν το κοριτσάκι τους και το ονόµασαν
Καλλιόπη - Μαρία.
Στις 15/6/2008 στην Παροικιά ο Βασίλειος
Σκιαδάς και η Σπυριδούλα Ασηµακοπούλου
βάπτισαν το αγοράκι τους και το ονόµασαν
Χαράλαµπο.
Στις 15/6/2008 στην Αγκαιριά ο Γεώργιος
Ρούσσος και η Μαρία Παντελαίου βάπτισαν το
κοριτσάκι τους και το ονόµασαν Θεοδώρα.
Στις 21/6/2008 στη Νάουσα ο Λουίζος
Κωνσταντίνου και η Ζωή Ηλία βάπτισαν το αγο-
ράκι τους και το ονόµασαν Σοφοκλή - Εφραίµ.
Στις 21/6/2008 στην Παροικιά ο Φώτης
Παναγιωτόπουλος και η Αικατερίνη Τσιµόγλου
βάπτισαν το κοριτσάκι τους και το ονόµασαν
Ιωάννα.
Στις 21/6/2008 στη Νάουσα ο Γεώργιος
Γαβιώτης και η Φωτεινή Αναστασιάδου βάπτι-
σαν το αγοράκι τους και το ονόµασαν
Ευάγγελο.
Στις 22/6/2008 στη Μάρπησσα ο Άγγελος
Τσιγώνιας και η Αννεζώ Φραντζή βάπτισαν το
αγοράκι τους και το ονόµασαν Νικόλαο.
Στις 28/6/2008 στην Παροικιά ο Νικόλαος
Βελώνης και η Αθηνά Αγγελοπούλου βάπτισαν
το αγοράκι τους και το ονόµασαν Ανδρέα.
Στις 28/06/2008 στην Παροικιά ο Χρήστος
Τσακίρογλου και η Αλτάνα Καπετανάκου βάπτι-

σαν τα δίδυµα αγοράκια τους και τα ονόµασαν
Μιχαήλ - Άγγελο και Ιωάννη.
Στις 29/06/2008 στην Παροικιά ο Νικόλαος
Μελετίου και η Χαρίκλεια Γαζή βάπτισαν το αγο-
ράκι τους και το ονόµασαν Ευστράτιο.
Στις 5/7/2008 στη Μάρπησσα ο Αχιλλέας
Κογιαντής και η Κυριακή Κωνσταντίνου βάπτι-
σαν το αγοράκι τους και το ονόµασαν Φίλιππο.
Στις 5/7/2008 στα Μάρµαρα ο Αλέξανδρος
Κοσβογιάννης και η Στεφανία Φλέγγα βάπτισαν
τα δίδυµα κοριτσάκια τους και τα ονόµασαν
Μαρία και Έλλη.
Στις 5/7/2008 στην Παροικιά ο Κων/νος
Καραµανλής και η Μιράντα Μιχαλοπούλου
βάπτισαν το κοριτσάκι τους και το ονόµασαν
Αναΐς - Νίκη.
Στις 5/7/2008 στην Αγκαιριά ο Νικόλαος
Περάκης και η Μαρία Ρούσσου βάπτισαν το
κοριτσάκι τους και το ονόµασαν Παρασκευή.
Στις 5-7-2008 στην Παροικιά ο Ιωάννης
Κρητικός και η Αικατερίνη ∆αµία βάπτισαν το
κοριτσάκι τους και το ονόµασαν Γεωργία -
Ελένη.
Στις 11/7/2008 στη Νάουσα ο Ευστράτιος
Σταυρόπουλος και η Κυπριανή Αρβανίτη βάπτι-
σαν το αγοράκι τους και το ονόµασαν
Κωνσταντίνο.
Στις 12/7/2008 στην Παροικιά ο Παύλος
∆αλαµάγκας και η Ελένη Σαρρή βάπτισαν το
αγοράκι τους και το ονόµασαν ∆αµιανό.
Στις 12/7/2008 στη Νάουσα ο Γεώργιος
Μαρίνης και η Ηλιάνα Αριανούτσου βάπτισαν το
αγοράκι τους και το ονόµασαν Νικόλαο.
Στις 19/7/2008 στην Παροικιά ο Νικόλαος
Αστρινάκης και η Αικατερίνη Ρεµπατσουλέα
βάπτισαν το αγοράκι τους και το ονόµασαν
Ορέστη.
Στις 19/7/2008 στα Μάρµαρα ο Βαζαίος
Πετρόπουλος και η Αµαλία Ανδριοπούλου βάπτι-
σαν το κοριτσάκι τους και το ονόµασαν Ειρήνη
- Φλώρα.
Στις 25/7/2008 στην παροικιά ο Κων/νος
Ασπρόπουλος και η Θεοδώρα Καρασπήλιου
βάπτισαν το αγοράκι τους και το ονόµασαν
Ιωάννη.
Στις 26/7/2008 ο Ευάγγελος Αλεξόπουλος και
η Ευαγγελία Αποστολάτου βάπτισαν το κορι-
τσάκι τους και το ονόµασαν Παρασκευή -
Εβίτα.
Στις 27/7/2008 στα Μάρµαρα ο Νικήτας
Αντιπαριώτης και η Γεωργία Καπούτσου βάπτι-
σαν τα αγοράκια τους και τα ονόµασαν Μιχαήλ
και Γεώργιο.
Στις 27/7/2008 ο Κων/νος Μπάλιος και η
Αρσενία Τσαντάνη βάπτισαν το κοριτσάκι τους
και το ονόµασαν Παρασκευή - Μαρία.

Γάµοι
Παντρεύτηκαν στις 17/5/2008 στην Παροικιά
ο Πέτρος Ζουµής του Λεονάρδου και η

Φωτεινή Σπανού του ∆ηµητρίου.
Παντρεύτηκαν στη Νάουσα στις 24/5/2008 ο
Ιάκωβος Χασούρης του Σταύρου και η Μαρία
Κόκκα του Χρήστου.
Παντρεύτηκαν στην Παροικιά στις 31/5/2008
ο ∆ηµήτριος Αρβανίτης του Βασιλείου και η
Ροδαµία Φραγκούλη του Γεωργίου.
Παντρεύτηκαν στη Νάουσα στις 7-6-2008 ο
Παναγιώτης Ρούσσος του Αριστείδη και η
Υπαπαντή Αιγινήτη του ∆ηµητρίου.
Παντρεύτηκαν στη Μάρπησσα στις 7/6/2008
ο Ιωάννης Βυθούλκας του Νικολάου και η
∆έσποινα Βεργάδου του Ιωάννη.
Παντρεύτηκαν στη Μάρπησσα στις
14/6/2008 ο Σπυρίδων Μυριούνης του
Σωκράτη και η Ιωάννα Κιζιρίδη του Ηλία.
Παντρεύτηκαν στη Νάουσα στις 15/6/2008 ο
∆ηµήτριος Ανέστης του Βασιλείου και η Ελένη
Γρίβα του ∆ηµητρίου.
Παντρεύτηκαν στη Νάουσα στις 15/6/2008 ο
Παναγιώτης Κωνσταντινόπουλος του Βασιλείου
και η Μαγδαληνή Βασιλακοπούλου του
Χρήστου.
Παντρεύτηκαν στο ∆ηµαρχείο στις
16/6/2008 ο Χρήστος Γαµβρούλας του
Σπυρίδωνα και η Κωνσταντίνα Σµυρλή του
Γρηγορίου.
Παντρεύτηκαν στη Νάουσα στις 21/6/2008 ο
Αχιλλέας Στεργιούλας του Χρήστου και η
Ιωάννα Σίµου του Βασιλείου.
Παντρεύτηκαν στην Παροικιά στις 21/6/2008
ο Εµµανουήλ Ακάλεστος του Νικολάου και η
Αικατερίνη Τριαντάρη του Γεωργίου.
Παντρεύτηκαν στην Παροικιά στις 21/6/2008
ο Γεώργιος Τσουµπέλης του Νικολάου και η
Αικατερίνη Σιφναίου του ∆ηµητρίου.
Παντρεύτηκαν στην Παροικιά στις 21/6/2008
ο Αντώνιος Λαµπρόπουλος του ∆ηµητρίου και η
Χριστίνα Μοσχονά του Κων/νου.
Παντρεύτηκαν στην Παροικιά στις 21/6/2008
ο Κωνσταντίνος Παπαδιόχος του Γεωργίου και
η Ζωή Σάντα του ∆ηµητρίου.
Παντρεύτηκαν στη Μάρπησσα στις
28/6/2008 ο Μάριος Μακρής του Αθανασίου
και η Ευφροσύνη Τσενέ του Κων/νου.
Παντρεύτηκαν στην Παροικιά στις 28/6/2008
ο Κωνσταντίνος Φραγκόπουλος του Ανδρέα και
η Ξάνθη Παγώνη του Ιωάννου.
Παντρεύτηκαν στη Νάουσα στις 28/6/2008 ο
Σωτήριος Ζιώγας του Κων/νου και η Αναστασία
Σάκκουλα του Νικολάου.
Παντρεύτηκαν στη Νάουσα στις 28/6/2008 ο
Μιχαήλ - Άγγελος Αγγελίδης του Παντελή και η
Αργυρώ Κολιακουδάκη του Κων/νου.
Παντρεύτηκαν στη Νάουσα στις 29/6/2008 ο
Γεώργιος Καβάλλης του Ιακώβου και η
Μαρουλία Κοντού του Ιωάννου.
Παντρεύτηκαν στο ∆ηµαρχείο στις
30/6/2008 ο Βασίλειος Καλαποθαράκος του
∆ρακούλη και η Αικατερίνη Μελανίτου του
Μιχαήλ.

Παντρεύτηκαν στο δηµαρχείο στις 5/7/2008
ο Ιωάννης Μαρουλάκης του Αλεξάνδρου και η
Λαρίσα Καβαλένκο του Γιούρι.
Παντρεύτηκαν στο Άσπρο Χωριό στις
5/7/2008 ο Παναγιώτης Μανιάτης του
Γεωργίου και Βασιλική Αρβανίτη του Ηλία.
Παντρεύτηκαν στη Νάουσα στις 5/7/2008 ο
Ιωάννης Αδάµης του Ηλία και η Αλεξάνδρα
Κώνστα του Κων/νου.
Παντρεύτηκαν στη Νάουσα στις 11/7/2008 ο
Παναγιώτης Γκοτσιόπουλος του Λεωνίδα και η
Χαρίκλεια Κυριακίδου του Ζαχαρία.
Παντρεύτηκαν στην Παροικιά στις 12/7/2008
ο Χρήστος Βάσσος του Ηλία και η Άννα
Μητροπούλου του Μαρίνη.
Παντρεύτηκαν στην Παροικιά στις 12/7/2008
ο Κυριάκος Κακαλέτρης του Επαµεινώνδα και η
Αικατερίνη Καλπακτσόγλου του Θεµιστοκλή.
Παντρεύτηκαν στην Παροικιά στις 12/7/2008
ο Αντώνιος Χανιώτης του Παναγιώτη και η
Μαρία Σκαραµαγκά του Γεωργίου.
Παντρεύτηκαν στο Άσπρο Χωριό στις
19/7/2008 ο Ευστράτιος Μούγερ του
Σταµατίου και η Ειρήνη - Όλγα Προυκάκη του
Χαραλάµπους.

Θάνατοι
Πέθανε στην Παροικιά στις 14/6/2008 η
Καλλιόπη ∆ραγάτη χήρα Νικολάου ετών 86.
Πέθανε στην Αθήνα στις 16/6/2008 και
µεταφέρθηκε στην Πάρο η Νικολέττα Μαύρη
του ∆ηµητρίου ετών 79.
Πέθανε στην Αθήνα στις 16/6/2008 και
µεταφέρθηκε στην Πάρο ο Πέτρος Ραγκούσης
του Χρήστου ετών 78.
Πέθανε στη Μάρπησσα στις 23/6/2008 η
Κυριακή Κανάκη του Γεωργίου ετών 67.
Πέθανε στην Αλυκή στις 24/6/2008 η Άννα
Σκανδάλη χήρα Νικολάου ετών 94.
Πέθανε στην Παροικιά στις 27/6/2008 ο
Στυλιανός Ζουµής του Γεωργίου ετών 82.
Πέθανε στην Παροικιά στις 4/7/2008 ο
Ιωάννης Μαλατέστας του Βασιλείου ετών 76.
Πέθανε στον Πειραιά στις 13/7/2008 και
µεταφέρθηκε στην Πάρο ο Χάϊνεριχ Καντιώτης
του Θεόδωρου ετών 71.
Πέθανε στην Αθήνα στις 15/7/2008 και
µεταφέρθηκε στην Πάρο ο Σπυρίδων Σπανός
του ∆ηµητρίου ετών 76.
Πέθανε στις Λεύκες στις 18/7/2008 ο
Μοσχονάς Χανιώτης του Αθανασίου ετών 65.
Πέθανε στον Κώστο στις 20/7/2008 ο
Σταύρος Αντιπαριώτης του Γεωργίου ετών 75.
Πέθανε στην Αθήνα στις 25/7/2008 και
µεταφέρθηκε στην Πάρο η Χριστίνα Κρυστάλλη
χήρα Ανδρέα ετών 87.
Πέθανε στη Μάρπησσα στις 27/7/2008 ο
Χαράλαµπος Φραντζής του Ανδρέα ετών 87.
Πέθανε στην Παροικιά στη 1/8/2008 η
Ευαγγελία Ζουµή χήρα Ηλία ετών 77.

ΚΚοινωνικά

Ο Βουλευτής Α΄ Πειραιά και Νησιών του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς Θοδωρής
∆ρίτσας µε αφορµή τα συχνά ατυχήµατα στην ακτο-
πλοΐα έκανε επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό
Εµπορικής Ναυτιλίας Αιγαίου και Νησιωτικής
Πολιτικής κ. Γ. Βουλγαράκη
Με θέµα: «Σε «ανθρώπινο λάθος» οφείλονται τα
συχνά ατυχήµατα στην ακτοπλοΐα;», ο βουλευ-
τής αναφέρει:
«Κατά τη διάρκεια της φετινής καλοκαιρινής περιό-
δου παρατηρείται ανησυχητική αύξηση ναυτικών
ατυχηµάτων, τα οποία κατά τις πρώτες ανακοινώ-
σεις των αρµοδίων κρατικών αρχών αιτιολογούνται
ως αποτέλεσµα «ανθρώπινου λάθους». Στις
28/6/2008 το πλοίο «Θεόφιλος» προσέκρουσε σε
ύφαλο στο στενό των Οινουσσών. Στις 23/7/2008
δύο πλοία συγκρούστηκαν στο λιµάνι του Γαυρίου
στην Άνδρο. Λίγο µετά τα µεσάνυχτα της περασµέ-
νης Πέµπτης  το πλοίο «Μυρτιδιώτισσα» το οποίο
εκτελούσε δροµολόγιο από τη Νεάπολη προς τα
Κύθηρα µε 297 επιβάτες, προσέκρουσε σε βραχο-
νησίδα λίγο έξω από το λιµάνι του ∆ιακοφτού και
υπέστη τρία ρήγµατα. Ο κατάλογος των ατυχηµάτων
αυξάνει διαρκώς….
Να σηµειωθεί ότι στην ίδια αιτία αποδόθηκε πέρσι

και το µεγάλο ναυάγιο του Sea Diamond το οποίο
έκτοτε παραµένει ως περιβαλλοντική απειλή, στο
βυθό της Καλντέρας στη Σαντορίνη.
Έχει από πολλές πλευρές επισηµανθεί και στο
παρελθόν ότι τα ατυχήµατα αυτά συµβαίνουν
κυρίως τη θερινή περίοδο, κατά τη διάρκεια της
οποίας πληθαίνουν τα δροµολόγια και αυξάνονται
οι ακτοπλοϊκές µετακινήσεις προς και από τη
νησιωτική Ελλάδα. Βάσιµα εποµένως, αξιολογού-
νται ως κύριες αιτίες των ατυχηµάτων αυτών,
αφενός µεν η εντατικοποίηση των δροµολογίων,
αφετέρου δε  η εντατικοποίηση της εργασίας των
πληρωµάτων, σε συνδυασµό µε τις απαράδεκτα
αναχρονιστικές και ανεπαρκείς εγκαταστάσεις στα
λιµάνια των περισσότερων ελληνικών νησιών. 
Πρωτίστως οι ανυποψίαστοι και ανυπεράσπιστοι
επιβάτες αλλά και τα πληρώµατα των πλοίων, καθί-
στανται «όµηροι» της απουσίας σοβαρής κυβερνητι-
κής πολιτικής και ελέγχου. 
Επειδή, η παραβίαση των νόµιµων διαδροµών
πλεύσης, τα εξαντλητικά ωράρια των πληρωµάτων
των πλοίων και οι ελλιπείς λιµενικές
εγκαταστάσεις στα νησιά, συναποτελούν τρείς µεγά-
λες απειλές για την ασφάλεια των ακτοπλοϊκών
συγκοινωνιών,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός
1. Καλύπτεται από την θεωρία του «ανθρώπινου
λάθους», έτσι όπως προβάλλεται ως δικαιολογία
των ατυχηµάτων; Θεωρεί επαρκή τα πορίσµατα
της ευρείας σύσκεψης που συγκάλεσε ο ίδιος
για το θέµα χθες στο Υπουργείο και ευελπιστεί
πράγµατι ότι οι ενέργειες που αποφασίστηκαν
είναι ικανές να επιλύσουν σε µόνιµη βάση το πρό-
βληµα;
2. Ειδικότερα, προτίθεται να λάβει άµεσα µέτρα για
τον έλεγχο της τήρησης των προβλεποµένων κανό-
νων ναυσιπλοΐας (παραβίαση των νόµιµων διαδρο-
µών πλεύσης) και για την τήρηση του νοµίµου ωρα-
ρίου εργασίας των ναυτικών και των εργαζοµένων
στα πλοία;
3. Υπάρχει σαφές χρονοδιάγραµµα σοβαρής βελ-
τίωσης των υποδοµών και των εγκαταστάσεων στα
ελληνικά νησιωτικά και στεριανά λιµάνια, µέσω των
οποίων εξυπηρετούνται οι ακτοπλοϊκές συγκοινω-
νίες;
4. Με ποιους τρόπους τέλος, προτίθεται να προωθή-
σει µια συνολική πολιτική πρόληψης, ελέγχου και
βελτίωσης λιµενικών υποδοµών, η οποία να στοχεύ-
ει στο µηδενισµό των ναυτικών ατυχηµάτων που
οφείλονται σε «ανθρώπινο λάθος»;

Συνασππισμόςς  Ριζοσππαστικήςς  Αριστεράςς
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Στον “Παριανό Τύπο” µπορείτε να
στέλνετε
µε fax: 2284025161
ή µε e-mail:
arparos@par.forthnet.gr
για δηµοσίευση ανακοινώσεις,
ευχαριστήρια, µικρές αγγελίες,
αναγγελίες γάµων, επιστολές
κ.λπ.

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

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

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

Αγγελίες

Παρος Παροικια µονοκατοικια δυο οροφων µε δυο
υπνοδωµατια µπανιο κουζινα, βεραντες, σε κεντρικο
σηµειο τιµη 120.000 ευρω. Μεσιτικο Λεοντης. Τηλ.:
6944-276444.
Παρος Λευκες µικρο παραδοσιακο σπιτι δυο δωµα-
τιων και µπανιο, 45 τµ και µε κελαρι 35 τµ σε κεντρι-
κο σηµειο. Μεσιτικο Λεοντης. Τηλ.: 6944-276444.
Παρος Καµπος σε οικοπεδο εντος οικισµου 250 τµ
παραδοσιακη οικια 80 τµ µε δυο υπνοδωµατια, µπα-
νιο, αποθηκη, σκεπαστη βεραντα και θαυµασια θεα
θαλασσα. Τιµη 160.000. Μεσιτικο Λεοντης. Τηλ.:
6944-276444.
Παρος Καµαρες επι του δροµου δυο µαγαζια των
100 τµ το καθενα σε οικοπεδο 2.500 τµ αριστη κατα-
σκευη. Τιµη 395.000 ευρω. Μεσιτικο Λεοντης. Τηλ.:
6944-276444.
Παρος Αγια Ειρηνη βιλλα 140 τµ, µε τρια υπνοδω-
µατια τρια µπανια, µεγαλο σαλονι - κουζινα, µεγαλες
βεραντες. Ακοµα 50 τµ διαµερισµα πληρως εξοπλη-
σµενο για φιλοξενουµενους, σε οικοπεδο 2000 τµ µε
µεγαλη πισινα πολυ κοντα στην θαλασσα και θαυµα-
σια θεα. Μεσιτικο Λεοντης. Τηλ.: 6944-276444.
Παρος Παροικια σπιτι µονοκατοικια 60 τµ, µε δυο
δωµατια, βεραντες σε καλη κατασταση. Τιµη 80.000
ευρω. Μεσιτικο Λεοντης. Τηλ.: 6944-276444.
Παρος  Ασπρο Χωριο διαµερισµα δυαρι, υπνοδω-
µατιο, κουζινα, σαλονακι, τζακι, βεραντα, πολυ καλη
θεα, µονο 110.000 ευρω. Μεσιτικο Λεοντης. Τηλ.:
6944-276444.
Παρος Κριος θαυµασιο αγροτεµαχιο 8 στρεµατων
πολυ κοντα στην θαλασσα µε θαυµασια θεα.
Μεσιτικο Λεοντης. Τηλ.: 6944-276444.
Παρος Πουντα οικοπεδο 550 τµ εντος οικισµου
ετοιµο να οικοδοµησει, πολυ κοντα στην θαλασσα
µονο 49.000 ευρω.
Μεσιτικο Λεοντης. Τηλ.: 6944-276444.
Παρος Παροικια οικοπεδο κοντα στο Σινε Παρος
400 τµ αρτιο οικοδοµησιµο. Μεσιτικο Λεοντης. Τηλ.:
6944-276444.
Παρος Παροικια εντος πολεως στον τοµεα που χτι-
ζει αµεσα οικοπεδο 175 τµ Σ∆ 0,8, σε καλο σηµειο.
Τιµη 55.000 ευρω. Μεσιτικο Λεοντης. Τηλ.: 6944-
276444.
Παρος Καµπος οικοπεδο εντος οικισµου 2000 τµ µε
πολυ καλη θεα, κτιζει 400 τµ, ολες οι παροχες.
Μεσιτικο Λεοντης. Τηλ.: 6944-276444.
Παρος Πουντα 50 µετρα απο θαλασσα οικια 80 τµ
µε δυο υπνοδωµατια σε οικοπεδο 1500 µ εντος οικι-
σµου µε θαυµασιο κηπο µε πολλα δεντρα, δυο πηγα-
δια, µπορει να οικοδοµησει ακοµα 200 τµ τιµη
250.000 ευρω. Μεσιτικο Λεοντης. Τηλ.: 6944-
276444.

Σύλλογος Παρίων - Αντιπαρίων
“Η Εκατονταπυλιανή”
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του συλλόγου Παρίων - Αντιπαρίων “Η
Εκατονταπυλιανή” πληροφορεί τα µέλη του, όλους τους Παριανούς, τους
φίλους της Πάρου καθώς και τους επισκέπτες του νησιού ότι στις 16
Αυγούστου 2008 ηµέρα Σάββατο και ώρα 22:00 στο κέντρο “ΜΑΡΑΘΙ” θα
πραγµατοποιήσει εκδήλωση. Σκοπός της εκδήλωσης είναι να ζωντανέψει το
πανηγύρι της 15ης Αυγούστου. Τη γιορτή µας αυτή θα συνοδεύσουν, πολύ
κέφι, άφθονοι Παριανοί µεζέδες και παριανό κρασί και βέβαια χορός και
ζωντανή µουσική. Πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στα τηλ.: 69476298818
και 6972355101.

Τριήµερη εκδροµή
Ο Σύλλογος Παρίων - Αντιπαρίων “Η Εκαονταπυλιανή” πραγµατοποιεί τριήµερη
εκδροµή στις 17, 18 και 19 Οκτωβρίου 2008 στο ∆ΙΟΝ - ΛΙΤΟΧΩΡΟ - ΒΕΡΓΙΝΑ
- ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ - ΒΕΡΟΙΑ - ΝΑΟΥΣΑ (ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ) - Ε∆ΕΣΣΑ.
Πληροφορίες για συµµετοχή στα τηλ.: 6974372085 και 6972355106.

Την Κυριακή 27
Ιουλίου 2008
τελέσθηκε στον
Ιερό Ναό Αγίου
Ιωάννου στο ∆ρυό
το 40ήµερο µνη-
µόσυνο υπέρ ανα-
παύσεως της
ψυχής της
Κυριακής
Κανάκη.
Παρέστησαν αρκε-
τοί κάτοικοι της
Μάρπησσας, αφού
η εκλιπούσα
υπήρξε δραστήριο
µέλος της τοπικής
κοινωνίας και µε
δυναµική παρου-
σία στο σύλλογο
γυναικών της
Μάρπησσας.
Ο σύζυγος της αεί-
µνηστης
Κυριακής, ευχαρι-
στεί όλους όσοι
συµπαραστάθη-
καν στη δοκιµα-
σία που πέρασε
και ιδιαίτερα τον
Πρόεδρο Θεοφάνη
Γαβαλά και τους
κατοίκους της
Ηρακλειάς.

ΕΕυυχχααρριισσττήήρριιοο
Ευχαριστούµε
όλους όσους
συµπαραστάθη-
καν στο βαρύ
πένθος µας για
την απώλεια της
αγαπηµένης µας
συζύγου και µητέ-
ρας Κυριακής
Κανάκη.
Ο σύζυγος Νίκος
Τα παιδιά της:
Γιώργος,
Γαβριέλα,
Ευδοκία, Μαρία
και Μιχάλης.

∆∆ιιααγγωωννιισσμμόόςς  κκααττάάττααξξηηςς  ∆∆οοκκίίμμωωνν  ΣΣηημμααιιοοφφόόρρωωνν
ΛΛιιμμεεννιικκοούύ  ΣΣώώμμααττοοςς  ((ααννδδρρώώνν  -  γγυυννααιικκώώνν))
Προκηρύχθηκε διαγωνισµός για την κατάταξη στο Λιµενικό Σώµα 25 ∆οκίµων
Σηµαιοφόρων (ανδρών - γυναικών).
Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην προκήρυξη πρέπει να κατατεθούν
από τους υποψηφίους - υποψήφιες στο Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (∆/νση Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και
Εκπαίδευσης, Τµήµα Α, Υψηλάντου 109, 2ος όροφος, Πειραιάς) από τις 08:00
έως 15:00 το αργότερο µέχρι τις 20 Αυγούστου 2008.
Το κείµενο της προκήρυξης βρίσκεται στην ιστοσελίδα: www.yen.gr
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται και
στο Λιµεναρχείο Πάρου.

Συγχαρητήριια
Στον αγαπηµένο µου µαθητή Μανώλη Λιανόπουλο, που τελείωσε µε επιτυ-
χία τις σπουδές του στην Ιατρική Αθηνών, ευχόµαστε υγεία και πάντα επι-
τυχίες!
Είναι ευτυχές το γεγονός της ανάδειξης Παριανών επιστηµόνων µε παιδεία
και αρετή, σαν το Μανώλη Λιανόπουλο, και περιµένουµε αυτοί οι άνθρωποι
να επιστρέψουν κάποια στιγµή στο νησί µας για να προσφέρουν τις πολύτι-
µες υπηρεσίες τους!

Χ. ΜΑΛΙΝ∆ΡΕΤΟΣ

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ  ΦΙΛΑΘΛΩΝ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ  ΠΑΡΟΥ
Τα µέλη του ∆.Σ. του Συνδέσµου το Σάββατο 2 Αυγούστου είχαν συνάντηση
µε τον βοηθό προπονητή της οµάδας καλαθοσφαίρισης (µπάσκετ), ∆ηµήτρη
Ιτούδη στο νησί µας και µίλησαν για όλα τα θέµατα που αφορούν την
οµάδα. Επίσης στον κόουτς προσφέρθηκαν ως αναµνηστικά δώρα, µία
εικόνα της Εκατονταπυλιανής, παριανά προϊόντα και είδη του Συνδέσµου
Φιλάθλων Παναθηνακού Πάρου. 
Ο Σύνδεσµος Φιλάθλων Παναθηναϊκού Πάρου ενηµερώνει τα µέλη του ότι
διατίθενται νέα καλοκαιρινά t-shirts αφού τα προηγούµενα έγιναν ανάρπα-
στα και εξαντλήθηκαν, κασκόλ και καπέλα του Συνδέσµου. 
Επίσης συνεχίζεται η διαδικασία ανανέωσης των εγγραφών καθώς και η
πώληση των νέων καρτών διαρκείας της οµάδας του Παναθηναϊκού για το
Ολυµπιακό Στάδιο.
Τέλος ενηµερώνει τους φίλους της οµάδας ότι ο Σύνδεσµος διαθέτει το δικό
του blog στο διαδίκτυο από όπου και  µπορούν να ενηµερώνονται καθηµε-
ρινά για όλες τις εξελίξεις στην οµάδα, για το Σύνδεσµο και για το τοπικό
ποδόσφαιρο στη σελίδα: http://panathinaikosparosclub.blogspot.com/.
Για οποιεσδήποτε πληροφορίες, παραγγελίες ή αγορά καρτών διαρκείας,
επικοινωνήστε µε το τηλέφωνο 6977283424.
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Από το 2006 ο Επαγγελµατικός
Σύλλογος Πίσω Λιβαδιού και Λογαρά «Ο
Θαλασσίτης» οργανώνει µε µεγάλη επι-
τυχία επί τρία συνεχή χρόνια το τουρ-
νουά «Beach Volley Λογαράς» µε τη
συµπαράσταση του ∆ήµου Πάρου, του
∆.∆. Μάρπησσας και µε τη στήριξη του
∆ηµοτικού Οργανισµού Νεολαίας και
Άθλησης Πάρου (∆.Ο.Ν.Α.).
Έτσι και φέτος πραγµατοποιήθηκε µε
επιτυχία το 3ο τουρνουά «Beach Volley
Λογαράς 2008» από τη 1 έως τις 3
Αυγούστου. Οι τελικοί αγώνες και οι
απονοµές βραβείων στους νικητές έγιναν
την Κυριακή 3 Αυγούστου από τις 17:00
έως τις 20:00. Στη συνέχεια ακολούθησε
µπουφές προσφορά των µελών του συλ-
λόγου για τους αθλητές που πήραν
µέρος στους αγώνες και τους εκπροσώ-
πους φορέων του νησιού που τους
παρακολούθησαν.
Τα αποτελέσµατα σε αυτή τη µεγάλη
αθλητική γιορτή της Πάρου που κάθε
χρόνο αποκτά όλο και περισσότερους
φίλους ήταν τα παρακάτω:
Κατηγορία παίδων
(13 έως 17 χρόνων)
1η θέση: Κυνηγός Μάρκος, Κυνηγός
Νίκος
2η θέση: Αλιπράντης Γιάννης,
Ζαχαράτος Μάρκος.
Κατηγορία γυναικών
(13 χρόνων και άνω)
1η θέση Καψαχείλη Γιώτα, Αγαπητού
Άννα (Αγαπητού Αναστασία)
2η θέση: ∆αβερώνα Μαρία, Σαρικώστα
Μαρτίνα.
Κατηγορία ανδρών
(18 χρόνων και άνω)
1η θέση: Παρασκευόπουλος

Αλέξανδρος, Παπαµακάριος Νίκος
2η θέση: Καζακίδης Θοδωρής, Κυνηγός
Χρόνης.

Τους αγώνες παρακολούθησαν πολλοί
φίλαθλοι και εκπρόσωποι φορέων του
νησιού που έκαναν και τις απονοµές.
Ανάµεσά τους ο ∆ήµαρχος Πάρου
Χρήστος Βλαχογιάννης, ο Πρόεδρος του
∆.Ο.Ν.Α. Φραγκίσκος Βελέντζας, οι
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι Παναγιώτης
Κουτσουράκης και Μάρκος Κωβαίος, ο
Πρόεδρος του ∆.∆. Μάρπησσας Αντώνης
Ραγκούσης, τα µέλη του ∆.Ο.Ν.Α. Τάκης
Αποστολόπουλος και Λουκάς Σκιαδάς
και η Πρόεδρος του Επαγγελµατικού
Συλλόγου Πίσω Λιβαδιού και Λογαρά «Ο
Θαλασσίτης» Μαρία Ψαρρά.

ΕΕππααγγγγεελλμμααττιικκόόςς  ΣΣύύλλλλοογγοοςς  ΠΠίίσσωω  ΛΛιιββααδδιιοούύ
κκααιι  ΛΛοογγααρράά  ««ΟΟ  ΘΘααλλαασσσσίίττηηςς»»

ÖéíÜëå ìå åðéôõ÷ßá óôï ôïõñíïõÜ
«Beach Volley ËïãáñÜò 2008»

Παράγονται στο σύγχρονο τυροκοµείο της Ένωσης Α.Σ. Πάρου και είναι γνήσια Παριανά προϊόντα
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�� Paros 84400 �� Greece �� Tel.: 22840 21353 �� Fax: 22840 22544
�� http://www.kontostavlos.com �� e-mail: asc@otenet.gr
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Η πρόεδρος του Συλλόγου “Ο Θαλασσίτης” κ. Μαρία Ψαρρά
µε τις νικήτριες του τουρνουά Στιγµιότυπο από τους αγώνες


