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στην υπηρεσία
της Πάρου και
της Αντιπάρου

Περίοδος Β’
� Έτος 6ο

� Αρ. φύλλου 84
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Σε µια συνέντευξη επίκαιρη λόγω
καλοκαιριού, ο πρόεδρος της
∆ΕΥΑΠ Στέλιος Φραγκούλης µας
διαβεβαιώνει ότι η επιχείρηση
είναι έτοιµη να αντιµετωπίσει µε
επιτυχία τα  προβλήµατα της
ύδρευσης και της αποχέτευσης.
Επισηµαίνει όµως την ανάγκη για
λογική χρήση του νερού, αφού τα
αποθέµατα έχουν περιορισθεί δρα-
µατικά, ότι το εργοστάσιο αφαλά-
τωσης αντιµετωπίζει γραφειοκρα-
τικές δυσκολίες λόγω προσφυγών
των προµηθευτών που πήραν
µέρος στο διαγωνισµό και ότι οι
τρεις βιολογικοί καθαρισµοί λει-
τουργούν άψογα µε συχνή και
εντατική παρακολούθηση.

Σελ. 4-5

∆∆ημήήττρης  ΑΑβραμόπουλλος

ÂñÞêå êáé ôçí Ýêôáóç
ãéá ôï íÝï íïóïêïìåßï
Την  ππροσφφέρει  η  Ιερά  Μονή  Λογγοββάρδαςς  Σελ. 8-9

ÍÝá ðñüåäñïò
ôïõ Ëéìåíéêïý
Ôáìåßïõ
ç ÂÜóù
ÓêáñáìáãêÜ

Σελ. 3

Σττέλλιος  Φραγκούλλης:

¸ôïéìç ç Ä.Å.Õ.Á.Ð.
ãéá ôá ðñïâëÞìáôá
ôïõ êáëïêáéñéïý

Óôéò 24
Éïõíßïõ
ç åêëïãÞ ôïõ
Ìçôñïðïëßôç
Ðáñïíáîßáò

Σελ. 12

ÏñéóôéêÝò
êáôáäßêåò
ãéá ôï
«ÅîðñÝò
Óáìßíá»

Σελ. 6
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ΚΚύύρριιεε  ∆∆ιιεευυθθυυννττάά,,
Θα µου επιτρέψετε να φιλοξενήσω στο χώρο, που
µου έχετε διαθέσει ένα σηµαντικό κείµενο, το οποίο
προσυπογράφω. Είναι ένα υπόµνηµα για την εκλογή
µητροπολίτου Παροναξίας, το οποίο απευθύνεται
στον Αρχιεπίσκοπο και τους Αρχιερείς της Ιεράς
Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ως γνωστόν η
Ιερά Σύνοδος πρόκειται να εκλέξει τον µητροπολίτη
µας στις 24 Ιουνίου.

“Μακαριώτατε, Άγιοι Αρχιερείς,
Μετά την κοίµηση του µακαριστού Ποιµενάρχου µας
Αµβροσίου του Β’ του Παρίου και την θεοφιλή δια-
ποίµανσι του λογικού του ποιµνίου επιθυµούµε να
Σας παρακαλέσουµε για τον διάδοχο του αοιδίµου
ανδρός, ο οποίος όχι µόνον κατέλιπε αγαθή µνήµη
αλλά και ελάµπρυνε την µητρόπολί µας µε έργα
αγαθά.

Ως ανταξίους συνεχιστάς του έργου του εκλιπόντος
προσβλέπουµε σε δύο κληρικούς, τον αρχιµ.
Αλέξανδρο Μοστράτο και τον αρχιµ. Καλλίνικο
∆εµενόπουλο.

Ο αρχιµ. Αλέξανδρος Μοστράτος κατάγεται από
την Πάρο και υπήρξε στυλοβάτης του έργου του
εκλιπόντος. Θα µπορούσε να είναι επάξιος συνεχι-
στής αυτού. Πρόκειται για ιερωµένο ήπιων τόνων µε
βαθιά πίστι, αστείρευτη αγάπη, ταπεινότητα και
πλούσιο συγγραφικό έργο. ∆ιακονεί τα νησιά της
Μητροπόλεως µας Νάξο, Πάρο και Αντίπαρο επί 40
ολόκληρα χρόνια ως ιεροκήρυκας.

Ο Αρχιµ. Καλλίνικος ∆εµενόπουλος κατάγεται
από τη Νάξο και γνωρίζει πολύ καλά τη νησιωτική
Μητρόπολί µας. Στο παρελθόν συνεργάστηκε άριστα
µε τον µακαριστό κυρό Αµβρόσιο και έδειξε ποικιλο-
τρόπως τις ικανότητες του, ενώ παράλληλα αντλεί
πλούσια ποιµαντική εµπειρία από την πολυετή δια-
κονία του στην Μητρόπολι Ύδρας και την Μητρόπολι
Νέας Σµύρνης. Εκτός των άλλων ο πατήρ Καλλίνικος,
ως γνωστόν, εργάζεται µε σεµνότητα και συνέπεια ως
γραµµατεύς στα γραφεία της Ιεράς Συνόδου.

Αναµφισβήτητα η εκλογή ενός εκ των δύο προ-
αναφερθέντων ιερωµένων, οι οποίοι είναι δίκαιοι,
ενάρετοι, ζυµωµένοι µε την Ορθόδοξη παράδοσι και
µε Εκκλησιαστικό ήθος, θα δηµιουργήση µεγάλη
χαρά στους πιστούς της Μητροπόλεως µας.
Για τον λόγο αυτόν σας προσκαλούµε θερµώς, Εσάς
Μακαριώτατε και την χορεία των σεβασµιωτάτων
Ιεραρχών να µας δώσετε την χαρά, που είχαν προ
ετών οι πιστοί των Μητροπόλεων Θηβών και
Λεβαδείας, Άρτης, Σάµου και Ζακύνθου, όταν υποδέ-
χτηκαν σαν Μητροπολίτη τους τον Ιερώνυµο Λιάπη,
τον Ιγνάτιο Αλεξίου, τον Ευσέβιο Πιστολή και τον
Χρυσόστοµο Συνετό αντιστοίχως. Κάντε µας να νιώ-
σουµε την χαρά που ένιωσαν οι άλλοι Κυκλαδίτες
αδελφοί µας, οι Συριανοί όταν υποδέχτηκαν τον
∆ωρόθεο τον Β΄ και οι Σαντορινιοί όταν υποδέχτηκαν
το δικό τους ανάστηµα, τον Επιφάνειο τον Αµοργίνο.
Σας παρακαλούµε να µας δώσετε τη χαρά που είχαν
προ 17 χρόνων οι κατοικούντες την Παροναξίαν, όταν
υποδέχτηκαν τον εκλιπόντα ιεράρχη Αµβρόσιο Β΄, ο
οποίος υπερέβη τις προσδοκίες όλων.

Ελπίζοντες ότι θα ακούσετε τη φωνή µας, ως µέ-
ρους του λογικού ποιµνίου της Ιεράς Μητροπόλεως
Παροναξίας, διατελούµε.

Μετά βαθύτατου σεβασµού ασπαζόµενοι την δεξιάν
σας”.

Ακολουθούν υπογραφές
Υ.Γ. Ανάλογο κείµενο έχει σταλεί στον Αρχιεπίσκοπο
και τους Αρχιερείς της Εκκλησίας µας  και από τον
ηγούµενο της Ι. Ν. Λογγοβάρδας γέροντα Χρυσόστοµο
Πήχο.
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ΑΡΓΟΥΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

∆ΙΕΥΘ.: ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΑΡΟΥ,
Τ.Κ. 844 00

ΤΗΛ-FAX: 22840-25161
ΚΙΝ: 6977600158
e-mail: arparos@par.forthnet.gr
Το blog της εφηµερίδας µας:
parianostypos.blogspot.com
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ:  25 ευρώ
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:  100 ευρώ 
Αριθµός λογαριασµού
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Στην περίπτωση του Νηρέα η
αρχή παραέγινε δύσκολη.
∆εν έφθανε το αυτόφωρο που
εξαιτίας του καθυστέρησαν
οι εργασίες αποκατάστασης
του αναψυκτηρίου στο
«Μοναστήρι», καθυστερεί και
η νοµιµοποίηση της οµόφω-
νης απόφασης του ∆ηµοτικού
συµβουλίου µε την οποία του
παραχωρήθηκε η χρήση.
Και εν τω µεταξύ οι οικονοµι-
κές υποχρεώσεις τρέχουν.
Όπως µας πληροφόρησαν
άνθρωποι του Νηρέα πάνω

από 6.000 ευρώ ξοδεύτηκαν
για εργασίες που έγιναν και
έµειναν στη µέση ενώ οι
καθυστερήσεις αυτές καθι-
στούν προβληµατική την
εκµετάλλευση του χώρου για
τη τουριστική σαιζόν που ήδη
ξεκίνησε. Και δεν είναι µόνο
αυτό είναι και η συµµετοχή
πλέον του ποδοσφαιρικού
τµήµατος στην ∆’ Εθνική που
ασφαλώς ανεβάζει σε σηµα-
ντικό βαθµό τις δαπάνες του
δηµοφιλούς συλλόγου της
Νάουσας.

Μειιωμένη
η  τουριιστιική
κίνηση
Μέχρι την ώρα που γρά-
φονται οι γραµµές αυτές
η τουριστική κίνηση της
Πάρου εµφανίζεται µειω-
µένη. ∆εν είναι µόνο τα
στοιχεία των αφίξεων που
το επιβεβαιώνουν είναι
και ο τζίρος των καταστη-
µάτων που εµφανίζει
πτώση σε κάποιες περι-
πτώσεις µέχρι και 20%.
Η ποδοσφαιρική πανδαι-
σία στην καρδιά της
Ευρώπης, σε συνδυασµό
µε το ευρώ και την ακρί-
βεια που κατέστησαν την
Ελλάδα ακριβό τουριστι-
κό προορισµό αποτελούν
αιτίες σοβαρές που ευθύ-
νονται για τη µείωση.
Εµείς θα προσθέσουµε
ότι έχει παίξει ρόλο στη
µείωση του τζίρου των
επιχειρήσεων και η µεγά-
λη αύξηση των παραθερι-
στικών κατοικιών στο
νησί.

Να  διιερευνηθούν  οιι  προθέσειις  τους
Το «Ανθέµιο» φιλοξενεί στο χώρο του ένα πολύ σηµαντι-
κό τµήµα της πολιτιστικής κληρονοµιάς του τόπου µας.
Τα χιλιάδες σπάνια βιβλία της βιβλιοθήκης του, το
πλήθος των φωτογραφιών της Πάρου των αρχών του
περασµένου αιώνα, οι γκραβούρες και οι χάρτες της
Πάρου και της Αντιπάρου και άλλο λαογραφικό υλικό
συνθέτουν µια σπάνια συλλογή που κατά τη γνώµη µας
πρέπει να γίνει κτήµα του ∆ήµου Πάρου. Μήπως θα πρέ-
πει να διερευνηθούν οι προθέσεις των δηµιουργών του;

Καιι  νέα  πλοία  στη  γραμμή  της  Πάρου
Σύµφωνα µε πληροφορίες µας δυο νέα πλοία δροµολογούνται
από τον Πειραιά για Πάρο. Πρόκειται για το High Speed 5 το
µεγαλύτερο από τα ταχύπλοα της HELLENIC SEA WAYS και το
νεότευκτο συµβατικό «ΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ». Το High Speed 5
αντικαθιστά το 2 και το 3 και θα εκτελεί δυο δροµολόγια την
ηµέρα από Πειραιά. Το «Νήσος Μύκονος» θα εκτελεί καθηµερινά
από Πειραιά το δροµολόγιο για Πάρο Νάξο Ικαρία Σάµο. Ο µεγά-
λος ανταγωνισµός που έχει ξεσπάσει ανάµεσα στις ακτοπλοϊκές
εταιρείες για τη χρυσοφόρο γραµµή της Παροναξίας επί του
παρόντος φαίνεται ότι ευνοεί σηµαντικά την Πάρο. Όµως αυτό
που αναµένεται είναι η απάντηση των άλλων ακτοπλοϊκών εταιρει-
ών στην κίνηση αυτή της HELLENIC SEA WAYS.

Να  μην  ξεχνάμε  τουςς  δικούςς  μαςς
Στην αίθουσα του Αρχίλοχου έγινε µια σηµαντική εκδήλωση για
τον Ελληνισµό του Πόντου µε οµιλητές που γνώριζαν το θέµα  και
φόρτισαν συναισθηµατικά την ατµόσφαιρα.  Οι χαµένες πατρίδες
και τα βάσανα που πέρασαν οι Έλληνες  της Μικράς Ασίας και
του Πόντου πάντα συγκινούν µικρούς και µεγάλους παρά τα
πολλά  χρόνια που πέρασαν. Η Πάρος έχει έναν επιστήµονα ερευ-
νητή τον Αναστάση Ι. Γκίκα που πρόσφατα µάλιστα εξέδωσε και
σχετικό βιβλίο. Χρήσιµο είναι να µην ξεχνάµε και τους δικούς
µας Ανθρώπους. Ο Αναστάσης Γκίκας, γέννηµα θρέµµα του
Αρχίλοχου  διαπρέπει στην ιστορική έρευνα και γνωρίζει πολύ
καλά τον Ελληνισµό του Πόντου.

ΚΚάθε  αρχή  και  δύσκολη

Μια σπάνια φωτογρα-
φία πιθανότατα του
1956. ∆ιακρίνονται
από τα αριστερά
όρθιοι: Αργύρης
Ι. Λατσός, Σπύρος
Σ. ∆αφερέρας,
Γιάννης Χ.
Βαρθακούρης
(Πάριος) και
∆ηµήτρης
Ι. ∆ραγάτης.
Καθιστοί: Νίκος
Σ. Σπανός, Στέλιος
Γ. Φραγκούλης,
Γιάννης Α. Γκίκας
και Θεολόγος
Ν. Κρητικός. Τους
φωτογράφησαν στο
σχολικό κήπο και
προφανώς αποτελού-
σαν την ποδοσφαιρι-
κή οµάδα της τάξης
τους.
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Εκεί που το γένος των
ανδρών τα θαλάσσωσε
και κανείς από τους
άνδρες που τους προτά-
θηκε δε θέλησε να ανα-
λάβει το τιµόνι του
∆ηµοτικού Λιµενικού
Tαµείου, δέχτηκε να οδη-
γήσει το Λιµενικό Ταµείο
σε υπήνεµα νερά µία
γυναίκα. Πρόκειται για
την κ. Βάσω
Σκαραµαγκά, υπάλληλο
του υπουργείου
Εσωτερικών, που την
περίοδο αυτή βρίσκεται
σε εκπαιδευτική άδεια.
Η απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου
ήταν παραταξιακή. ∆εν
ψηφίστηκε από την µειο-
ψηφία, η οποία επέλεξε
την αποχώρησή της και
από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο του
∆ηµοτικού Λιµενικού
Ταµείου, µε το σκεπτικό ότι  εκτός από
την παραίτηση του κ. Σκανδάλη έπρεπε
να υποβάλουν τις παραιτήσεις τους και
όσοι ήσαν µέλη του ∆.Σ. την περίοδο
Σκανδάλη. Η απόφαση αυτή της µειοψη-
φίας είχε παρενέργειες και στο εσωτερι-
κό της, αφού, ο δηµοτικός σύµβουλος κ.
Αλιπράντης Γιάννης, έκανε κατά την
διάρκεια της συνεδρίασης του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου δήλωση ανεξαρτητοποίησης
από την παράταξή του. Ο κ. Αλιπράντη
ήταν υπέρ της συµµετοχής της µειοψη-
φίας στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο και δεν
ήθελε η υπόθεση να πάει στα άκρα.  

Η παραίτηση Σκανδάλη
Η παραίτηση του κ. Σκανδάλη αν και
έχει ηµεροµηνία  14 Μαΐου 2008, πρω-
τοκολλήθηκε στο ∆ήµο την ηµέρα της
συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
(2 Ιουνίου 2008) και έχει ως εξής:
«ΠΑΡΟΣ 14 Μαΐου 2008
Κύριε ∆ήµαρχε,
Σε συνέχεια της από Φεβρουαρίου 2008
δήλωσής µου ότι παραιτούµαι από
Πρόεδρος του Λιµενικού Ταµείου Πάρου
- Αντιπάρου και µε αφορµή τις τελευ-
ταίες εξελίξεις που αφορούν την επανα-
λειτουργία του Λιµενικού Ταµείου σας
επαναδιατυπώνω την παραίτησή µου και
σήµερα ως εξής:

Κύριε δήµαρχε,
Με ακέραιη την πίστη για την υποχρέω-
ση ανιδιοτελούς προσφοράς που οφείλει
να διακρίνει όσους ασχολούνται µε τα
κοινά, αλλά και την ικανοποίηση ότι του-
λάχιστον προσπάθησα, όσο σε µένα
ήταν δυνατό, να είµαι χρήσιµος, ωφέλι-
µος και αποτελεσµατικός, σας παρακαλώ
να αποδεχθείτε το αίτηµα µου να µην
µετάσχω στην ∆ιοίκηση του ∆ηµοτικού
Λιµενικού Ταµείου, ώστε ένα νέο διοικη-
τικό σχήµα, µε πνοή και ιδέες να δώσει
ώθηση ακόµη µεγαλύτερης αποδοτικότη-
τας.

Με τιµή
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΚΑΝ∆ΑΛΗΣ
∆ηµοτικός Σύµβουλος»

Γίνεται αντιληπτό ότι δεν είναι η παραί-
τηση Σκανδάλη που οδήγησε το
∆ηµοτικό Συµβούλιο στην απόφαση
ενεργοποίησης του Λιµενικού Ταµείου,
αλλά η απόφαση του Συµβουλίου της
Επικρατείας που απορρίπτοντας την προ-
σφυγή της Περιφέρειας η Επιτροπή
Αναστολών άναψε πράσινο φώς για ένα
νέο ξεκίνηµα του Λιµενικού Ταµείου.

Σκληρή γλώσσα του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.
για τον Κώστα Σκανδάλη
Σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α.
µε ηµεροµηνία 9 Ιουνίου 2008,  χρησι-
µοποιεί  σκληρή γλώσσα κατά του τέως

προέδρου κ. Κώστα Σκανδάλη, τον
οποίο κατηγορεί ότι δεν έχει αναλάβει
την πολιτική ευθύνη που του αναλογεί.
Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.
έχεις ως εξής:

«ΣΥ.ΡΙΖ.Α. ΠΑΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
9 Ιουνίου 2008

Σκάνδαλο Λιµενικού Ταµείου Πάρου
- Αντιπάρου

Πέρασαν σχεδόν έξι µήνες από την στιγ-
µή που έγινε γνωστό το σκάνδαλο του
Λιµενικού Ταµείου Πάρου - Αντιπάρου
που συγκλόνισε της µικρές κοινωνίες
των νησιών µας και, µόλις τώρα στις 2
Ιουνίου,  έφτασε στον ∆ήµο Πάρου η
παραίτηση του πρόεδρου του, κ. Κ.
Σκανδάλη. Χωρίς δυστυχώς ούτε και
τώρα, να έχει το σθένος και την τόλµη,
ο πρώην πρόεδρος του Λιµενικού
Ταµείου να πάρει την πολιτική ευθύνη
που του αναλογεί.
Tο ίδιο, έκαναν βέβαια, και οι υπόλοιποι
της πλειοψηφίας που συµµετέχουν στο
Λ.Τ., δεν παραιτήθηκαν ούτε την ύστατη
στιγµή, αναλαµβάνοντας την πολιτική
ευθύνη για την συµµετοχή τους.
Ο  κ. Σκανδάλης στην υπόθεση της
∆ΕΥΑΠ (Παπαευσταθίου) διατείνονταν
ότι (επειδή είναι οικονοµολόγος και
σέβεται και το τελευταίο ευρώ του
παριανού πολίτη θα ήθελε να ξέρει που
πηγαίνει). Για το Λ.Τ. που ήταν πρόε-
δρος δηλώνει ότι δεν ήξερε τι γινόταν
και αφήνει να διασύρεται και να διαπο-
µπεύεται η τιµή και υπόληψη ενός υπαλ-
λήλου (που όλοι οµολογούν την εντιµό-
τητα  και την εργατικότητα του).
Αυτοί που ήρθαν να διώξουν το “ΚΑΚΟ
ΧΘΕΣ” το αντικαθιστούν µε την πολιτική
ανηθικότητα και αναλγησία. θεωρούµε
την αποποίηση των πολιτικών ευθυνών
από τους εκλεγµένους, πράξη ανέντιµη
και πολιτικά ανήθικη. ∆εν µπορεί η φιλο-

σοφία, η λογική και η πρακτική της
παρακµιακής κεντρικής πολιτικής
σκηνής, να εµφυτεύεται σε ένα µικρό
τόπο. Πρέπει οι πολίτες να την αποβάλ-
λουµε σαν ξένο σώµα και να προσπαθή-
σουµε να κατοχυρώσουµε µε κάθε
τρόπο τη ∆ηµοκρατία, την Ηθική και την
Αξιοπρέπεια στην πολιτική πρακτική
στον τόπο µας.

Η Γραµµατεία»

Ανακοίνωση και από τη
κ. Βάσω Σκαραµαγκά
Η νέα πρόεδρος του Λιµενικού Ταµείου
κ. Βάσω Σκαραµαγκά µέσα από επιστολή
που έστειλε προς τα Μ.Μ.Ε. Πάρου –
Αντιπάρου κάνει γνωστό ανάµεσα στα
άλλα ότι: «…η λειτουργία µου από τη
θέση που αναλαµβάνω, θα είναι συλλο-
γική και τεχνοκρατική, πέρα από οποιεσ-
δήποτε σκοπιµότητες για το καλό του
τόπου µας».
Αναλυτικά η επιστολή της κ. Βάσως
Σκαραµαγκά έχει ως εξής:
«ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΠΑΡΟΥ – ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
Πρόεδρος

Πάρος 9 Ιουνίου 2008
Επιστολή

Ευχαριστώ το ∆ήµαρχο και το
∆ηµοτικό Συµβούλιο Πάρου για την
εµπιστοσύνη που µου έδειξε ν’ αναλάβω
πρόεδρος του Λιµενικού Ταµείου Πάρου
- Αντιπάρου.
Είναι τιµή για µένα ως παριανή και πρό-
κληση συγχρόνως να υπηρετήσω από
την κεντρική διοίκηση στον τόπο µου,
ένα θεσµό που το Υπουργείο
Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης, έχοντας ως άξονα πολι-
τικής του την αποκέντρωση θεσµών,
υπερασπίστηκε σθεναρά τη δηµιουργία
των Λιµενικών Ταµείων προς όφελος της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Αναλαµβάνω τα καθή-
κοντά µου σε µια δύσκο-
λη χρονική στιγµή για
την πορεία του συγκεκρι-
µένου φορέα, ωστόσο η
συγκυρία αυτή θα πρέπει
να αποτελέσει το έναυ-
σµα για ένα νέο δυναµικό
ξεκίνηµα µε σκοπό το
συµφέρον της Πάρου και
της Αντιπάρου.
Υπόσχοµαι ότι θα εργα-
σθώ σκληρά για το καλό
του τόπου µου µε από-
λυτα διαφανείς διαδικα-
σίες, αντικειµενικότητα
νοµιµότητα και δικαιοσύ-
νη, στοιχεία τα οποία διέ-
κριναν όλη την υπαλληλι-
κή µου σταδιοδροµία
µέχρι σήµερα, από τη
Νοµαρχία Κυκλάδων
µέχρι το Υπουργείο
Εσωτερικών ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης. Ως στέ-

λεχος της δηµόσιας διοίκησης µε την
εµπειρία και τις γνώσεις που έχω µέχρι
σήµερα αποκτήσει, θα καταβάλλω κάθε
δυνατή προσπάθεια ώστε το Λιµενικό
ταµείο ν’ αποκτήσει στη συνείδηση του
παριανού λαού, το κύρος και την ανα-
γνώριση που αρµόζει σ’ αυτόν το νέο
αυτοδιοικητικό και αναπτυξιακό θεσµό.
Αισθάνοµαι την ανάγκη να γνωρίσω σε
όλους ότι θα συµβάλλω µε όλες µου τις
δυνάµεις σε κάθε προσπάθεια που απο-
σκοπεί στο καλό των νησιών µας χωρίς
να συµπορευθώ µε ενέργειες και δρα-
στηριότητες που αποσκοπούν σε ίδιον
όφελος και δεν συµβάλλουν στην αειφό-
ρο ανάπτυξη του τόπου. Η αναπτυξιακή
κατεύθυνση των νησιών µας πρέπει να
είναι ανθρωποκεντρική και αειφορική, να
έχει δηλαδή ως γνώµονα τον άνθρωπο
και το περιβάλλον. Στόχος όλων µας θα
πρέπει να είναι η εξυπηρέτηση του πολί-
τη, η βελτίωση της ποιότητας ζωής του
και ταυτόχρονα η προστασία και η ανά-
δειξη του πολύτιµου περιβαλλοντικού
πλούτου που διαθέτουν τα νησιά µας.
Σ’ αυτή τη προσπάθεια ευελπιστώ στη
συµπαράσταση και στη συµβολή όλων
των φορέων της Πάρου και της
Αντιπάρου και του κάθε πολίτη χωριστά,
προκειµένου να πετύχουµε όλοι µαζί το
καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα για την
πρόοδο των νησιών µας.
Με αυτές τις σκέψεις θα ήθελα να δια-
βεβαιώσω όλους τους συµπατριώτες µου
ότι η λειτουργία µου από τη θέση που
αναλαµβάνω, θα είναι συλλογική και
τεχνοκρατική, πέρα από οποιεσδήποτε
σκοπιµότητες για το καλό του τόπου
µας.

Με πατριωτικούς χαιρετισµούς
Βασιλική Γ. Σκαραµαγκά

οικονοµολόγος - Περιφερειολόγος»

Σε τι κατάσταση βρίσκεται
σήµερα το Λιµενικό Ταµείο
Πέρα από τις εκκρεµότητες του παρελ-
θόντος µε τις οποίες ασχολείται ο εισαγ-
γελέας, το Λιµενικό Ταµείο από πλευράς
οργάνωσης µετά από πέντε χρόνια  λει-
τουργίας του είναι σε απελπιστική κατά-
σταση. Το νοικιασµένο κτίριο δεν έχει
την απαιτούµενη ηλεκτρονική υποδοµή
αλλά ούτε και έναν υπάλληλο για µπορέ-
σει να λειτουργήσει στοιχειωδώς.
Εποµένως και για ακαθόριστο διάστηµα
πρέπει να λειτουργήσει και πάλι µε προ-
σωπικό του ∆ήµου ενώ αναζητούνται
τρόποι για να προσληφθούν  άτοµα µε
οποιαδήποτε νόµιµη εργασιακή σχέση.
Και ενώ έτσι έχουν τα πράγµατα, το
Λιµενικό Ταµείο καλείται να αντιµετωπί-
σει κατεπείγοντα έργα όπως είναι η επι-
σκευή της κεντρικής προβλήτας του
λιµανιού της Πάρου.

ΛΛιμεεννικό  Ταμεείο

ÂñÝèçêå
ðñüåäñïò
ãÝíïõò èçëõêïý

Η επισκευή της κεντρικής προβλήτας του λιµανιού είναι έργο κατεπείγον
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ΚΚάθε  μέρα  μαζί  σαςς!..  
Ο «Παριανός Τύπος» δηµιούργησε το δικό του
blog. Η τεχνολογία, µε την τεράστια ανάπτυξη
που έχει στις µέρες µας, δίνει τη δυνατότητα
της καθηµερινής επικοινωνίας για θέµατα που
αφορούν την Πάρο και την Αντίπαρο, αλλά και
τις Κυκλάδες γενικότερα.
Είναι blog που θα παρέχει ειδήσεις στους
αναγνώστες του και ταυτόχρονα θα τους δίνει
τη δυνατότητα της επικοινωνίας και της
έκφρασης γνώµης και σχολιασµού για τα
συµβαίνοντα στον τόπο µας.
Προτιµήσαµε την επωνυµία, αντί της
ανωνυµίας, και αυτό συνιστάµε και στους
αναγνώστες του blog.
Αν όµως κάποιος προτιµά να κρατήσει την
ανωνυµία του, εµείς θα το σεβαστούµε, αρκεί
το περιεχόµενο του κειµένου του να µην είναι
υβριστικό και ποινικά κολάσιµο.

«Παριανός Τύπος»

http://parianostypos.blogspot.com

- ∆.Ε.Υ.Α.Π.: Έχει ειπωθεί ότι
είναι ο δεύτερος δήµος του νησιού.
Έχει βάση ο χαρακτηρισµός;
“Η ∆.Ε.Υ.Α.Π.  µπορεί να εµφανίζεται
ότι είναι δεύτερος ∆ήµος, όσον αφορά
το τεράστιο και πολύπλοκο αντικείµε-
νο δραστηριοτήτων που έχει, όµως η
αλήθεια είναι ότι αυτή η ∆ηµοτική
Επιχείρηση είναι σίγουρα πυλώνας
ανάπτυξης του νησιού µας και χρειά-
ζεται ιδιαίτερη προσοχή στη λειτουρ-
γία της και στην αποτελεσµατικότη-
τα”. 

- Πόσοι συνολικά είναι οι
εργαζόµενοι στην ∆.Ε.Υ.Α.Π.;
Υπάρχει πλεονάζον προσωπικό;
“Το µόνιµο προσωπικό της ∆.Ε.Υ.Α.Π.
είναι 45 εργαζόµενοι µετά τις τελευ-
ταίες προσλήψεις στην Τεχνική
Υπηρεσία, έχει επίσης 4 εξωτερικούς
συνεργάτες και 7 εργολάβους έργων.
Κατά την άποψη µου δεν υπάρχει
πλεονάζον προσωπικό, δεδοµένου ότι
αυτό το προσωπικό, πέραν των έργων
που εκτελούνται µε αυτεπιστασία,
είναι υποχρεωµένο να καλύπτει τις
τεράστιες ανάγκες της ∆.Ε.Υ.Α.Π.,
όπως είναι η συντήρηση του εκτεταµέ-
νου δικτύου ύδρευσης 350 χλµ. και
55 χλµ. αποχέτευσης, να παρακολου-
θεί και να συντηρεί 49 γεωτρήσεις,
110 αντλίες ύδρευσης - αποχέτευσης,
3 ΒΙΟ.ΚΑ. µε τα αντίστοιχα αντλιο-
στάσια κ.λ.π. Συνεπώς δεν υπάρχει
πλεονάζον προσωπικό, αρκεί αυτό
οργανωµένα και µε συνέπεια να λει-
τουργεί και να καλύπτει τις αυξανόµε-
νες συνεχώς ανάγκες του νησιού µας”.

- Συχνά ακούγονται παράπονα γα
την τιµολογιακή πολιτική της
Επιχείρησης. Τα τέλη ύδρευσης
και αποχέτευσης έχουν φτάσει να
είναι ανταποδοτικά; Ποια είναι η
τρέχουσα οικονοµική κατάσταση
της επιχείρησης;
“Αντιλαµβάνοµαι τα παράπονα των
συµπολιτών µας όταν γίνεται κάποια
αύξηση, όµως πρέπει να γνωρίζουµε
όλοι ότι η λειτουργία του πολύπλοκου
συστήµατος ύδρευσης - αποχέτευσης
είναι τέτοια που για να λειτουργεί ικα-
νοποιητικά, επιβάλλεται να γίνουν
αναγκαίες βελτιώσεις των δικτύων,

αλλαγές σε µηχανολογικό εξοπλισµό,
αντικαταστάσεις πεπαλαιωµένων
δικτύων, σύγχρονο ηλεκτρονικό
σύστηµα παρακολούθησης αντλιοστα-
σίων και δεξαµενών κ.λ.π. Όσον
αφορά την τρέχουσα οικονοµική
κατάσταση της Επιχείρησης, θέλω να
υπογραµµίσω ότι έχει δροµολογηθεί η
εξυγίανσή της σε επίπεδο ανταποδοτι-
κότητας, αλλά και η δυνατότητα να
µπορεί να βελτιώνει την απόδοσή της,
µε τα έσοδά της. Επίσης θα ήθελα να
τονίσω µε έµφαση ότι οι Επιχειρήσεις
αυτές δεν χρηµατοδοτούνται από τον
κρατικό προϋπολογισµό, ούτε για
έργα, αλλά ούτε και για λειτουργικά
έξοδα. Ο νόµος σύστασης 1069/80
προβλέπει χρηµατοδοτήσεις για έργα
είτε µετά από δανεισµό, είτε µε την
επιβολή του 80% επί των τελών και
για µια δεκαετία”.

- Σε τι αριθµό έχουν φτάσει οι
καταναλωτές; Αντέχει η επιχείρη-
ση και σε άλλες επεκτάσεις
δικτύων;
“Το σύνολο των υδροµετρητών που
ανήκουν σε συνδροµητές ύδρευσης
ανέρχεται σε 14.512 και αποτελεί
τεράστιο αριθµό σε σχέση µε όλα τα
νησιά των Κυκλάδων. Έχω την αίσθη-
ση ότι πραγµατικά έχουµε φθάσει
στην οροφή πλέον των δυνατοτήτων
µας και κάθε άλλη επέκταση των
δικτύων µας θα είναι επιβαρυντική
για το σύνολο του συστήµατος, εάν
δεν βρεθούν νέα αποθέµατα, ή δεν
γίνουν µονάδες αφαλάτωσης”. 

- Υπάρχουν σκέψεις για την εφαρ-
µογή του ειδικού τέλους νέων
έργων;
“Η µεγάλη και ανεξέλεγκτη ανάπτυξη
που πραγµατοποιείται στο νησί µας
και η γενική απαίτηση για να καλυ-
φθούν µε νερό της Επιχείρησης αυτές
οι περιοχές, προϋποθέτουν εκτέλεση
νέων έργων, που εκεί σου δίνεται η
δυνατότητα να σκεφθείς τρόπους υλο-
ποίησης µε την εφαρµογή του ειδικού
τέλους νέων έργων µόνο για τις συγκε-
κριµένες περιοχές, οι οποίες βέβαια
είναι και παραθεριστικές κατοικίες.   

- Ποια είναι τα σηµαντικότερα

έργα που έχουν εκτελεσθεί κατά
τη διάρκεια της θητείας σας;
“Τα έργα που έχουν εκτελεσθεί κατά
τη διάρκεια της θητείας µας είναι:
Έργα αποχέτευσης:
1. Κατασκευή κεντρικού δικτύου
αποχέτευσης Κεντρικής Αγοράς
Παροικιάς – Χάλαρα – Θολάκια –
Κάστρο.
2. Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης
Άνω Κλήµατα Παροικιάς.
3. Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης
στην Αµπέλα – Κορµό.
4. Ανακατασκευή αντλιοστασίων
Νο3, Νο4 και Αγ. Αναργύρων και
κατασκευή δεξαµενής υπερχείλισης
στο Νο1 ∆.∆. Νάουσας.
5. Ανακατασκευή αντλιοστασίου
Ταχυδροµείου Παροικιάς.
6. Εγκατάσταση συστήµατος από-
σµησης στα αντλιοστάσια των λυµάτων
µε µέθοδο του ∆ηµοκρίτειου
Πανεπιστηµίου Θράκης.
7. Ανανέωση και βελτίωση του µηχα-
νολογικού εξοπλισµού των αντλιοστα-
σίων.
Έργα ύδρευσης:
1. Κατασκευή δεξαµενής 300 κ.µ.
στο ∆.∆. Αγκαιριάς.
2. Κατασκευή δεξαµενής 300 κ.µ.

στο ∆ήλιο Παροικιάς.
3. ∆ίκτυο ύδρευσης Πυργάκι –
αντλιοστάσιο Φόνισσας για ενίσχυση
περιοχών Κρωτήρι – Καλάµι –
Καµάρες.
4. ∆ίκτυο ύδρευσης από γεώτρηση
Καντινελιές – γεώτρηση Φανουρίου.
5. Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης
αµιάντου 1.300 µ. από φούρνο
Βατίστα – Αγ. Ανάργυροι ∆.∆.
Νάουσας.
6. ∆ίκτυο ύδρευσης από Παρασπόρο
– Σαρακίνικο για ενίσχυση δικτύου
Σωτήρες – Πόυντα – Κάµπος.
7. Αντικατάσταση κεντρικού δικτύου
ύδρευσης Κεντρικής Αγοράς
Πάροικιάς – Χάλαρα – Θολάκια και
πλήρης ανακατασκευή του πλακό-
στρωτου.
8. Κατασκευή δικτύου ύδρευσης από
γεώτρηση ∆ηµ. Σφαγείων στο κεντρικό
δίκτυο Παροικιάς – Μαραθιού (1.800
µ.).
9. Κατασκευή δικτύου ύδρευσης από
γεώτρηση Υστέρνι – δεξαµενές
Νάουσας (5.200 µ.).
10. ∆ιανοίξεις γεωτρήσεων Αγ.
Ιωάννης Νο2, Μουγκού Νο2 στο ∆.∆.
Μάρπησσας – Χατζηµιχάλη Νο2, Αγ.
Γεώργιος Νο2 στο ∆.∆. Νάουσας -

“Ç Ä.Å.Õ.Á.Ð. ðõëþíáò áíÜðôõîçò  
Στέλιος  ΦΦραγκούληης:  Οι  συννδέσεεις  ύδρεευσηης  έφφτασανν  τις  14.512    μεε  350  χλμ.  δίκτυο

Ένα από τα έργα αποχέτευσης ήταν και η κατασκευή κεντρικού δικτύου
αποχέτευσης Κεντρικής Αγοράς Παροικιάς - Χάλαρα - Θολάκια - Κάστρο
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Γαλατιανή, Υστέρνι, Βουνιά (Σφαγεία)
στο ∆.∆. Κώστου - Άσπρο Χωριό στο
∆.∆. Λευκών.
Σηµειωτέον ότι από τα έργα αυτά,
ένας µεγάλος αριθµός εκτελέσθηκαν
µε αυτεπιστασία από τη ∆.Ε.Υ.Α.Π. ,
µε τεράστιο οικονοµικό όφελος γι’
αυτήν”.   

- Η µονάδα αφαλάτωσης πότε προ-
βλέπεται να εγκατασταθεί στην
Παροικιά και τι δυναµικότητα θα
έχει;
“Η µονάδα αφαλάτωσης στην
Παροικιά έχει πάρει τη δαιδαλώδη
διαδικασία µετά τη δηµοπράτηση που
έγινε το ∆εκέµβριο 2007 µε ενστάσεις
η µία εταιρία στην άλλη και σήµερα
που µιλάµε βρίσκεται στη διαδικασία
των τεχνικών προδιαγραφών που και
εδώ αναµένεται να υπάρξουν ενστά-
σεις και έπεται το άνοιγµα των οικονο-
µικών προσφορών, µε δυνατότητα
πάλι ενστάσεων. Ειλικρινά έχω την
αίσθηση ότι µε αυτές τις διαδικασίες
δεν µπορούµε να προχωρήσουµε
σίγουρα και να πούµε ότι το 2009 θα
έχουµε τη µονάδα αφαλάτωσης σε λει-
τουργία. Σηµειωτέον ότι η ∆.Ε.Υ.Α.Π.
ήδη κατασκευάζει δεξαµενή 1.200
κ.µ. στην περιοχή του Αγ. Αρσενίου,
όταν ακόµη δεν γνωρίζουµε πότε θα
πραγµατοποιηθεί η προµήθεια της εν
λόγω µονάδας  παραγωγής νερού
2.500 κ.µ. ηµερησίως. Τέλος πρέπει
να σας ενηµερώσουµε ότι η
Επιχείρηση βρίσκεται σε επαφή µε
µεγάλη εταιρία κατασκευής αφαλατώ-
σεων µε ίδια κεφάλαια για την περιο-
χή του ∆.∆. Μάρπησσας, ώστε να
κατασκευασθεί µονάδα αφαλάτωσης
1.500κ.µ. και δεξαµενή 2.000 κ.µ.”.

- Πέστε µας η επιχείρηση είναι
προετοιµασµένη για να αντιµετω-
πίσει τα προβλήµατα του καλοκαι-
ριού; Οι γεωτρήσεις θα αντέξουν;
Οι τρεις βιολογικοί της
Πάρου(Παροικιά, Νάουσα,
Μάρπησσα) λειτουργούν ικανοποιη-
τικά;
“Ναι, είναι προετοιµασµένη η
∆.Ε.Υ.Α.Π. να αντιµετωπίσει τα προ-
βλήµατα υδροδότησης του καλοκαιρι-
ού µε αναδιάταξη του δικτύου που

έχει πραγµατοποιήσει, µεταφέροντας
νερό σε περιοχές που είχαν πρόβληµα
επάρκειας, καθώς και µε νέα έργα
που εκτελεί αυτή τη στιγµή στη
Νάουσα (5.200 µ. νέο δίκτυο από
γεώτρηση περιοχής Υστέρνι και 800
µ. δίκτυο στο Υστέρνι από γεώτρηση
Γαλατιανής). Όσον αφορά τη λειτουρ-
γία των 3 ΒΙΟ.ΚΑ., θέλω να δηλώσω
ότι αυτοί λειτουργούν άψογα µε συχνή
και εντατική παρακολούθηση και τα
αποτελέσµατα της καλής λειτουργίας
αποδεικνύονται από τις συνεχείς ανα-
λύσεις του επεξεργασµένου λύµατος
που οδηγείται στο θαλάσσιο χώρο µε
καθαρότητα 93%. Τέλος θέλουµε να
επισηµάνουµε ότι η Επιχείρηση βρί-
σκεται σε επαφή µε µεγάλη εταιρία
τριτοβάθµιας επεξεργασίας των λυµά-
των, ώστε πλέον τα νερά να µπορούν
να χρησιµοποιηθούν για πότισµα
κ.λ.π.”.

- Τελειώνοντας τι θα συµβουλεύα-
τε τους καταναλωτές;
“Άφησα τελευταίο το ερώτηµα σας αν
θα αντέξουν οι γεωτρήσεις και τι θα
συµβουλεύατε τους καταναλωτές. 
Αγαπητοί συµπολίτες – συνδροµητές του
νησιού µας,
Η Πάρος είναι ένα µικρό νησί µε περιο-
ρισµένες υδρευτικές δυνατότητες και µε
αποθέµατα που είχαν συσσωρευτεί προ
αµνηµονεύτων χρόνων στα έγκυλα των
ασβεστολιθικών πετρωµάτων που ευτυ-
χώς είµαστε πλούσιοι. Η εκµετάλλευση
γίνεται εδώ και 25 χρόνια µε τις γεω-
τρήσεις της ∆.Ε.Υ.Α.Π. και τις πάρα
πολλές ιδιωτικές γεωτρήσεις. Τα αποθέ-
µατα νερού έχουν περιορισθεί δραµατι-
κά και από την άλλη πλευρά το νησί
µας έχει καταπρασινίσει. Αυτό σηµαίνει
υπερεκµετάλλευση του υδροφόρου ορί-
ζοντα µε ασφαλή και σύντοµη ξήρανση
των γεωτρήσεων µας, φαινόµενα που
ήδη εµφανίζονται σε αρκετές περιοχές.
Η συχνή παρακολούθηση των πιεσοµε-
τρικών  της στάθµης δείχνει ότι οδηγού-
µεθα σύντοµα σε δυσάρεστες εξελίξεις
αν δεν βρέξει ικανοποιητικά. Προσοχή
λοιπόν στη χρήση του νερού για να
έχουµε νερό, διαφορετικά θα είµαστε
υπεύθυνοι έναντι των παιδιών µας για
αλόγιστη και καταχρηστική χρήση του
φυσικού µας αγαθού”.

Σε δελτίο τύπου που εξέδωσε η Νοµαρχιακή
Αγωνιστική Συνεργασία Κυκλάδων ενηµερώ-
νει πως κατά την συνεδρίαση του
Νοµαρχιακού Συµβουλίου  της Πέµπτης 29
Μαΐου 2008, έθεσε εκτός ηµερήσιας διάταξης
τρία θέµατα:

1. Επιµολυσµένα ηλιέλαια.
Η ΝΑΣ Κυκλάδων ζήτησε να ενηµερωθεί το
σώµα για την κατάσταση που επικρατεί στις
Κυκλάδες.Η αρµόδια υπηρεσία (Τµήµα
Εµπορίου) ενηµέρωσε το σώµα ότι έχει γίνει
το κατά το δυνατόν καλύτερο και  έχουν
αποσυρθεί αρκετές ποσότητες.
Κατά την τοποθέτησή του ο επικεφαλής της
ΝΑΣ Β. Σιγάλας τόνισε την εγκληµατική πολι-
τική που ακολουθούν τόσο η Ευρωπαϊκή
Ένωση όσο και οι ελληνικές κυβερνήσεις
αφού από το 2004 επιτρέπεται για
λόγους µείωσης του κόστους των
εµπλεκοµένων επιχειρήσεων  εµπόρων
τροφίµων) να µεταφέρονται τρόφιµα
(υγρά και στερεά) µε µέσα που χρησι-
µοποιούνται για µεταφορά τοξικών
ουσιών αφού έχουν πρώτα “καθαρι-
στεί”!!!!!
Αυτό που κρύβουν επιµελώς οι υποτακτικοί
της ελεύθερης αγοράς είναι ότι η ανάδειξη
του κέρδους σε ανώτατη αξία φέρνει
καθηµερινά στα πιάτα µας τα κατάλοιπα
της πολιτικής τους. Στην συνέχεια παρι-
στάνοντας τους ανήξερους δήθεν διερευνούν
πως τα ορυκτέλαια κατέληξαν στο ηλιέλαιο...
Σε τοπικό επίπεδο η ΝΑΣ ανέδειξε για µια
ακόµη φορά την υποστελέχωση των αρµο-
δίων υπηρεσιών και την αναγκαιότητα διεκ-
δίκησης της πλήρους στελέχωσής τους προ-
κειµένου να µπορούν να ανταποκριθούν µε
επάρκεια στο δύσκολο έργο τους.
2. Αδειοδότηση ίδρυσης ξενοδοχειακής
µονάδας στην Σαντορίνη
Ο επικεφαλής της ΝΑΣ Β.Σιγάλας έθεσε το
θέµα της  απαράδεκτης ενέργειας των
υπουργών “περιβάλλοντος” και τουρισµού να
προχωρήσουν σε περιβαλλοντική αδειοδότη-
ση ξενοδοχειακής µονάδας - τέρατος 400
κλινών(!!!) στην Βλυχάδα της Σαντορίνης
παρά την αντίθετη άποψη της τοπικής
αυτοδιοίκησης των υπηρεσιών της
Νοµαρχίας Κυκλάδων. Ο Β. Σιγάλας τόνι-
σε ότι µε αυτό τον τρόπο η κυβέρνηση δεί-
χνει πως αντιλαµβάνεται την ανάπτυξη της
περιφέρειας αλλά και την προστασία του
περιβάλλοντος.Το Ν.Σ. αποφάσισε να συζη-
τηθεί το θέµα στην επόµενη συνεδρίασή του
παρουσία και των στελεχών του Τµήµατος
Περιβάλλοντος.
3. Συγκρότηση επιτροπής για τα εργα-
σιακά θέµατα
Μετά από επισήµανση του Β. Σιγάλα για την
καθυστέρηση στην συγκρότηση της επιτρο-
πής που, σε συνεργασία µε τον Σύλλογο των
Υπαλλήλων, θα εξετάσει τα προβλήµατα των
εργαζοµένων στην Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση
Κυκλάδων καθώς και την στελέχωση των
υπηρεσιών, αποφασίστηκε να συγκροτηθεί η
επιτροπή µε µέλη τους επικεφαλής των
παρατάξεων του Ν.Σ. µε την συµµετοχή και
του Αντινοµάρχη Λ. Θεόφιλου.

Για τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:
1. Για την πολιτιστική δραστηριότητα
στα επαρχεία: Η ΝΑΣ Κυκλάδων θεωρεί ότι
η δίψα για πολιτιστική δραστηριότητα στα
νησιά µας είναι αντίστροφα ανάλογη µε τα
ψίχουλα που διατίθενται για τον πολιτισµό.Η
επαρκής χρηµατοδότηση των πολιτιστικών
συλλόγων, των ερασιτεχνικών αθλητικών
σωµατείων είναι δείκτης για την ποιότητα
ζωής στα νησιά.
2. Για την υγεία στις Κυκλάδες: Απέναντι
στην εµπεριστατωµένη  καταγραφή των
προβληµάτων που παρέθεσε η εισηγήτρια οι
διοικητές των νοσοκοµείων Σύρου και Νάξου
καθώς και ο περιφερειάρχης παρουσίασαν
µια εξωραϊσµένη “εικονική” πραγµατι-
κότητα. Η πραγµατική όµως εικόνα της
υγείας στα νησιά µας, αυτή που αντιµετωπί-
ζουν καθηµερινά οι νησιώτες και ειδικά οι
εργαζόµενοι και τα φτωχά λαϊκά
στρώµατα,είναι πολύ διαφορετική. Η πολιτι-
κή παράδοσης της δηµόσιας υγείας
στους εµπόρους “υπηρεσιών υγείας”
περνάει µέσα από την υποβάθµιση των
δηµόσιων νοσοκοµείων, από την υπο-
χρέωση των λαϊκών στρωµάτων να
βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη...
Αυτήν την πολιτική εφαρµόζει σήµερα
η κυβέρνηση της Ν.∆. όπως οι κυβερνή-

σεις του ΠΑ.ΣΟ.Κ. χτες, αυτή η πολιτική
πρέπει να ανατραπεί. Σήµερα αποκαλύ-
πτεται η ψεύτικη αντιπαράθεση των
προεκλογικών υποσχέσεων (ας θυµη-
θούµε τις υποσχέσεις για ίδρυση τοπι-
κού ΕΚΑΒ κ.λπ.)όταν γίνεται γνωστή η
περίπτωση εργαζόµενου όπου έπρεπε
να πληρώσει περισσότερα από 5.000 €
προκειµένου να υποβληθεί σε εγχείρη-
ση καρδιάς... Η ΝΑΣ Κυκλάδων θεωρεί ότι
η µόνο η πάλη του λαού µπορεί οδηγήσει
στην κατάργηση κάθε επιχειρηµατικής δρα-
στηριότητας στην υγεία και να επιβάλλει την
∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΩΡΕΑΝ και ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
ΥΓΕΙΑ.
3. Για την Ακτοπλοΐα: Η εφοπλιστική ασυ-
δοσία πλήττει ιδιαίτερα τα φτωχά λαϊκά
στρώµατα κυρίως  στα νησιά αλλά και την
δυνατότητα διακοπών της λαϊκής οικογέ-
νειας. Το 2001 το εισιτήριο Πειραιάς -
Πάρος κόστιζε 10,85 €. Το 2008 το ίδιο
εισιτήριο κοστίζει 33 € : ΑΥΞΗΣΗ 204%
!!!! Η αντίστοιχη αύξηση για την Νάξο είναι
229,4% , για την  Σαντορίνη 127,20%,
για την Μύκονο 286% κ.λ.π. Την ίδια ώρα
που οι εφοπλιστές επικαλούνται την πορεία
των τιµών του πετρελαίου που δήθεν τους
υποχρεώνουν σε αυξήσεις η κερδοφορία
τους εκτοξεύεται: Το 2007 η BLUE STAR
FERRIES αύξησε τα κέρδη της κατά
44.300.000 €, η HELLENIC SEA WAYS
αντίστοιχα κατά 71% (!!!) ενώ η
ATTICA GRUP κατά 92% (!!!). Η ισχύ-
ουσα νοµοθεσία ( Ν. 2932 του 2001
που ψήφισε το ΠΑΣΟΚ και εφαρµόζει
µε µικρές τροποποιήσεις η σηµερινή
κυβέρνηση της Ν.∆., καθώς και η οδη-
γία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 3577 του
1992, που χαιρέτησαν µαζί Ν.∆.,
ΠΑ.ΣΟ.Κ. και ΣΥΝ ) αποτελεί  το
“βάθρο” της εφοπλιστικής ασυδοσίας.
Αυτή ακριβώς η πραγµατικότητα αποκαλύ-
πτει την απροκάλυπτη  υποκρισία όσων
σήµερα διαµαρτύρονται χωρίς να καταδικά-
ζουν την λεγόµενη “απελευθέρωση” που χει-
ροκροτούσαν τότε, µιλώντας για τον περίφη-
µο “ανταγωνισµό” που θα βελτίωνε την
κατάσταση για τους νησιώτες... Η υποκρισία
των τοπικών παραγόντων της Ν∆ του
ΠΑ.ΣΟ.Κ. και του ΣΥΝ/ΣΥ.ΡΙΖ.Α. αποκαλύ-
πτεται όταν και σήµερα αρκούνται στην
περιγραφή του προβλήµατος, συχνά µε
φανταχτερές εκφράσεις, χωρίς να λένε κου-
βέντα για την λύση που δεν είναι άλλη από
τον ∆ΗΜΟΣΙΟ ΦΟΡΕΑ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ( Ν.∆. – ΠΑ.ΣΟ.Κ. ) ή να
ψελλίζουν σήµερα περί δηµόσιου φορέα
(ενώ το 2004 ακόµη λοιδορούσαν θρασσύ-
τατα την θέση αυτή της ΝΑΣ) που θα
«οργανώνει» την ακτοπλοΐα (ΣΥΝ/ΣΥ.ΡΙΖ.Α.).
Φτάσαµε έτσι στο σηµείο να χρεώνουν
οι ακτοπλόοι την µεταφορά αίµατος
30€ (για τέσσερα ψυγεία φελιζόλ) και
12€ για 30 αφίσες αιµοδοσίας... Η ΝΑΣ
Κυκλάδων θεωρεί ότι άµεσα πρέπει να
οργανωθεί ο αγώνας για την µείωση των
τιµών των εισιτηρίων, την αύξηση των δρο-
µολογίων σε καθηµερινή βάση για όλα τα
νησιά, στην κατεύθυνση της δηµιουργίας
του ∆ηµόσιου φορέα µε κοινωνικό έλεγχο.
4. Για τις αλλαγές της διοικητικής δοµής
της χώρας: Η εφαρµογή του “Καποδίστρια
2” που ετοιµάζουν µαζί κυβέρνηση και οι
ελεγχόµενες από Ν.∆. - ΠΑ.ΣΟ.Κ. – ΣΥ.ΡΙΖ.Α.
πλειοψηφίες της ΚΕ∆ΚΕ και της ΕΝΑΕ καµία
σχέση δεν έχει µε την ενίσχυση της περιφέ-
ρειας. Αντίθετα η καραµέλα της “αποκέ-
ντρωσης” χρησιµοποιείται για να προ-
χωρήσουν στην ταχύτερη ιδιωτικοποίη-
ση υγείας - παιδείας - πρόνοιας (κατά
το παράδειγµα της µεταφοράς της
αρµοδιότητας της λειτουργίας των σχο-
λείων στους δήµους) όπου οι εργαζόµε-
νοι και θα αναγκαστούν να βάλουν
ξανά το χέρι στην τσέπη για “αυτοδιοι-
κητικούς” φόρους που έχουν ήδη πλη-
ρώσει στην πολιτεία και θα αντιµετωπί-
ζουν ποιότητα υπηρεσιών ανάλογα µε
την περιοχή που κατοικούν απαλλάσσο-
ντας έτσι το κεντρικό κράτος από την
υποχρέωση παροχής των αντίστοιχων
υπηρεσιών... Για αυτούς τους λόγους η
ΝΑΣ Κυκλάδων τοποθετείται ξεκάθαρα κατά
των σχεδίων εφαρµογής του “Καποδίστρια
2” και καλεί τους εργαζόµενους και τα λαϊκά
στρώµατα να αγωνιστούν για τοπική αυτοδι-
οίκηση που θα στέκεται στο πλευρό τους και
δεν θα αποτελεί όπως σήµερα το µακρύ χέρι
της κυβέρνησης...

ΗΗ  ΝΝΑΑΣΣ  ΚΚυυκκλλάάδδωωνν  σσττοο  ΝΝοομμααρρχχιιαακκόό  ΣΣυυμμββοούύλλιιοο

Τρία «καυτά» θέµαταôïõ íçóéïý ìáò”
            

Απευθυνόµενος προς τον πρόεδρο του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου Αντώνη Αρκά, ο δηµοτικός σύµβουλος της
µειοψηφίας Μάρκος Κωβαίος ζητά να πληροφορηθεί
τη χρήση για την οποία προορίζεται το κτήριο
∆ηµητρακόπουλου µετά την επισκευή του και πότε
πρόκειται να χρησιµοποιηθεί. Το κείµενο της ερώτησης
µεταξύ άλλων αναφέρει και τα εξής:
“Στο εν λόγω κτήριο, το οποίο είναι ένα πραγµα-
τικό στολίδι στην παραδοσιακή αγορά, φαίνεται
ότι έχουν τελειώσει οι εργασίες επισκευής του,
που έχουν ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια.
Γνωρίζοντας ότι έχει καθορισµένη χρήση για
∆ηµοτική Βιβλιοθήκη, η οποία όµως λειτουργεί
σε άλλο χώρο, παρακαλώ ενηµερώστε µε, καθώς
επίσης και τους συµπατριώτες µας για τα εξής:
α) Για ποια χρήση προορίζεται το εν λόγω κτή-
ριο µετά από την επισκευή του και
β) Πότε θα λειτουργήσει δεδοµένου ότι λόγω
της θέσης του θα µπορούσε να δώσει ζωντάνια
στην παραδοσιακή αγορά, η οποία τα τελευταία
χρόνια παρουσιάζει κάµψη».  
Ο κ. Κωβαίος µας πληροφόρησε, ότι του δηλώθηκε,
πως  το θέµα θα έλθει για συζήτηση σε προσεχή
συνεδρίαση του δηµοτικού συµβουλίου”.

ΚΚττήήρριιοο  ∆∆ηημμηηττρραακκόόπποουυλλοουυ
Ερώτηση Μάρκου Κωβαίου για τη χρήση του
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ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟ
Το Γρι-Γρι “Μαρία”

ΤΣΑΝΤΑΝΗΣ
ΦΡ. ΑΡΣΕΝΙΟΣ

Οκτώ ολόκληρα χρόνια πέρασαν
από τη ναυτική τραγωδία του
«Εξπρές Σαµίνα» όπου έχασαν τη
ζωή τους 80 άνθρωποι και παρά τις
νοµοθετικές ρυθµίσεις και τις
παραγγελίες για ταχύτατη απονοµή
της ∆ικαιοσύνης, µόλις τη ∆ευτέρα
9 Ιουνίου έγινε αµετάκλητη η κατα-
δίκη των πρωταγωνιστών του ναυαγί-
ου, τόσο από την πλευρά του πλη-
ρώµατος όσο και των πλοιοκτητών.
Ωστόσο, η δικαστική αυτή περιπέ-
τεια δεν ολοκληρώθηκε ακόµα,
αφού ένα σκέλος της υπόθεσης, που
αφορά στην ποινή του πλοιάρχου Β.
Γιαννακή, παραπέµφθηκε για επί-
λυση στην Ολοµέλεια του Αρείου
Πάγου, η οποία θα κρίνει εάν θα
παραµείνει η 12ετής κάθειρξη ή αν
θα πρέπει να µειωθεί για λίγα χρό-
νια.
Έτσι η υπόθεση θα µείνει εκκρεµής
τουλάχιστον για έναν ακόµα χρόνο,
ενώ η απόφαση που θα εκδώσει η
Ολοµέλεια θα αποτελέσει «πιλότο»
για το ύψος των ποινών σε διάφορες
παρόµοιες υποθέσεις πολύνεκρων
ναυαγίων, τροχαίων (π.χ. περίπτωση
τραγωδίας των Τεµπών κ.ά.) κ.λπ.

Ορθή η αιτιολόγηση
Το ποινικό τµήµα Α.Π. υπό τον
αντιπρόεδρο Ηρ. Κωνσταντινίδη
απέρριψε τις αιτήσεις αναίρεσης
που είχαν υποβάλει όλοι οι κατηγο-
ρούµενοι, συµπεριλαµβανοµένων
και των πλοιοκτητών, καθώς έκρινε

ότι το Εφετείο Πειραιά αιτιολόγησε
ορθά την καταδικαστική του απόφα-
ση και τη διαπίστωσή του ότι οι
κατηγορούµενοι ενήργησαν µε ενδε-
χόµενο δόλο (γεγονός που στηρίζει
τον κακουργηµατικό χαρακτήρα των
κατηγοριών).
Έτσι, πέρα από τον πλοίαρχο Β.
Γιαννακή, οριστικοποιήθηκε η
καταδίκη του υποπλοίαρχου Αν.
Ψυχογιού (12ετής κάθειρξη), του α
µηχανικού Γερ. Σκιαδαρέση
(κάθειρξη 7,5 ετών), του υπάρχου Γ.
Τριανταφύλλου (φυλάκιση 5 ετών)
και των πλοιοκτητών Κων.
Κληρονόµου και Νικ. Βικάτου (από
2,5 χρόνια φυλάκιση στον καθένα).
Για τους πλοιοκτήτες, το ποινικό
τµήµα ΑΠ έκρινε (1530/08) ότι
σωστά τους καταλογίστηκε το αδίκη-
µα της έκθεσης σε κίνδυνο της ζωής
των επιβατών, µε ενδεχόµενο δόλο.
Και τούτο διότι η εταιρεία όφειλε να
ελέγχει όσα επηρεάζουν την ασφά-
λεια του πλοίου, όπως είναι η µέρι-
µνα για την αντικατάσταση των
φθαρµένων από το 1960 σωσιβίων,
ο εφοδιασµός του πλοίου µε κασέτα
επίδειξης για τη χρήση των σωστι-
κών µέσων κ.λπ.  (Πηγή: “Έθνος”)

ÏñéóôéêÝò êáôáäßêåò
ãéá ôï «ÅîðñÝò Óáìßíá» 

Στο ∆ηµοτικό
Συµβούλιο
συζήτηση για
το εµπορικό
λιµάνι
Συζήτηση για την
αναγκαιότητα του
εµπορικού λιµανιού
έγινε στο ∆ηµοτικό
Συµβούλιο µε αφορ-
µή την απαγόρευση
της φόρτωσης αδρα-
νών υλικών από την
1η Ιουνίου µέχρι το
τέλος Σεπτεµβρίου.
Από τη συζήτηση
αυτό που βγήκε ως
συµπέρασµα είναι
ότι τίποτε το ουσια-
στικό δεν έγινε τα
τελευταία 5 χρόνια
για το ζωτικής
σηµασίας θέµα που
αφορά πρωτίστως
την Παροικιά.
Φαίνεται ότι δεν
έχει συνειδητοποιη-
θεί επαρκώς το
µέγεθος του κινδύ-
νου που διατρέχει η
παραλιακή ζώνη της
Παροικιάς από τα
καύσιµα που µετα-
φέροντα καθηµερι-
νά µε τα γκαζάδικα.
Αποφασίστηκε η
ενεργοποίηση του
∆ήµου για την κατα-
σκευή εµπορικού
λιµανιού στο Μώλο
ή στο Καµινάκι.

Αφιέρωµα στη γενοκτονία
των Ελλήνων του Πόντου

Παρουσιάστηκε το Σάββατο 31 Μαΐου
στην αίθουσα του πολιτιστικού συλλό-
γου «Αρχίλοχου» αφιέρωµα στη γενο-
κτονία των Ελλήνων του Πόντου. Το
αφιέρωµα είχε µορφή θεατρικής
παράστασης. Στην αρχή προβλήθηκε
ταινία ιστορικών γεγονότων του
Χατζηελευθερίου Γιάννη και στη συνέ-
χεια µίλησαν για τα γεγονότα οι
Χατζόπουλος Ηρακλής - Καθηγητής
Θεολόγος και Αγτζίδης Βλάσσης -
Ιστορικός. Η βραδιά ολοκληρώθηκε
µε  τα χορευτικά συγκροτήµατα του
∆ήµου Πάρου και Ποντίων
Μεταµόρφωσης «Εύξεινος Πόντος».

Πάντα παρών, αρω
Στις 19 Μαΐου τα µέλη του Φιλικού Κύκλου, µε πρωτο
τελετή λήξης των µαθηµάτων τους στις φιλόξενες εγκατ
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Την Κυριακή 8 Μαϊου η αναβαθµισµένη Αίθουσα του Μ
νησιού που έδειξαν τις δυνατότητές τους σε πολλά επί
περιελάµβαναν την Παιδική Χορωδία Νάουσας, που υπ
εντυπωσιακό πρόγραµµα µε παραδοσιακά και άλλα πα
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Σ’ ένα µοναδικό
παραδοσιακό
χώρο, έχουµε επι�
λέξει τοπικά προϊ�
όντα απ’ όλη την
Πάρο δίνοντας
στον επισκέπτη
του νησιού, τη
δυνατότητα να
γνωρίσει µοναδι�
κές θαυµαστές
γεύσεις φτιαγµέ�
νες µε παραδοσια�
κούς τρόπους

Η ποδοσφαιρική οµάδα του ΑΜΕΣ
Νηρέα Νάουσας είναι η µοναδική
στις Κυκλάδες που θα µας εκπρο-
σωπήσει στο Περιφερειακό
Πρωτάθληµα. Οι απαιτήσεις και οι
υποχρεώσεις της οµάδας, µετά την
άνοδο για πρώτη φορά στην ιστο-
ρία του συλλόγου στην ∆’ Εθνική,
µεγάλωσαν. Την περασµένη
Κυριακή 8 Ιουνίου το ∆.Σ. του συλ-
λόγου συγκάλεσε έκτακτη Γενική
Συνέλευση για να ενηµερώσει,
κυρίως, για τα νέα οικονοµικά δεδο-
µένα που υπάρχουν.
Σύµφωνα µε την εισήγηση της
αρµόδιας επιτροπής προς το ∆.Σ.
του συλλόγου θα απαιτηθεί ένα
ποσό πάνω από 350.000 ευρώ για
να «σταθεί» η ποδοσφαιρική οµάδα

ικανοποιητικά στην κατηγορία.
Όπως έγινε γνωστό στην έκτακτη
Γενική Συνέλευση ένα ποσό 50.000
ευρώ θα πρέπει να βρίσκεται στα
ταµεία της οµάδας το επόµενο
15ήµερο, και ένα άλλο ποσό ύψους
150.000 ευρώ θα πρέπει να έχει
βρεθεί µέχρι την προκήρυξη του
πρωταθλήµατος που θα γίνει τον
Αύγουστο.
Ήδη οι πρώτες κινήσεις από το ∆.Σ.
του συλλόγου για τη συγκέντρωση
των χρηµάτων έχουν ξεκινήσει.
Ήδη έχουν σταλεί επιστολές σε
παριανές επιχειρήσεις ενώ πρόσφα-
τα είχε ζητηθεί η οικονοµική ενίσχυ-
ση µέσω ενηµερωτικού εγγράφου
από τη Νοµαρχία - Επαρχείο και
∆ήµο. Στο ποσό που αναζητάει ο

Νηρέας Νάουσας για να «σταθεί»
αξιοπρεπώς στην ∆’ Εθνική θα πρέ-
πει να υπολογισθεί και η επιχορήγη-
ση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής
Οµοσπονδίας. Τα χρήµατα όµως της
ΕΠΟ στις οµάδες της ∆’ Εθνικής δεν
είναι συγκεκριµένα και κυρίως καλύ-
πτουν ένα ποσό για τις µετακινήσεις
της οµάδας.
Στην έκτακτη γενική Συνέλευση
αποφασίστηκε επίσης η έκδοση
µηνιαίας εφηµερίδας του συλλόγου.
Μέσα από τις σελίδες της εφηµερί-
δας θα προβληθούν οι υποστηρι-
κτές της ποδοσφαιρικής οµάδας,
ενώ ταυτόχρονα ο ΑΜΕΣ Νηρέας θα
µεταφέρει στους κατοίκους του
νησιού το σηµαντικό έργο του που
δεν είναι µόνο αθλητικό.

Την Τετάρτη το βράδυ, 4
Ιουνίου, παραµονή της
Αναλήψεως αρκετός
κόσµος κυρίως από την
Παροικιά εισέρευσε στον
Άγιο Φωκά και πήρες
µέρος στις εορταστικές
εκδηλώσεις του
Εµπορικού Συλλόγου
Πάρου Αντιπάρου.
Παρούσα για δεύτερη
φορά και η Έφη Θώδη
που διασκέδασε τον
κόσµο µε τα τραγούδια
της.
Ο Σύλλογος που διανύει
το 79 έτος από της ιδρύ-
σεώς του, αρχικά ως
Σύνδεσµος Παντοπωλών
Πάρου, τίµησε τον
Κώστα Μουρλά, ως τον
παλαιότερο εν ζωή πρόε-
δρό του.
Στις εκδηλώσεις παρό-
ντες ήσαν ο ∆ήµαρχος
Χρήστος Βλαχογιάννης,
ο επικεφαλής της µειο-
ψηφίας Λουίζος Κοντός,
ο πρόεδρος του
∆ηµοτικού Συµβουλίου
Αντώνης Αρκάς, η αντι-
δήµαρχος Μαρουσώ
Φραγκούλη, ο πρόεδρος
της ∆ΕΠΑ Λουκής
Γιώργος, οι δηµοτικοί
σύµβουλοι Μάρκος
Κωβαίος και Κώστας

Μπιζάς, ο πρώην
Έπαρχος Νίκος
Αρκουλής, ο πρόεδρος
του Εµπορικού
Συλλόγου Τήνου
Ανδρέας Τσιµέκης κ.ά.
Το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο του
Συλλόγου ευχαριστεί τα
παιδιά του χορευτικού

του δήµου Πάρου, το
παριανό συγκρότηµα,
του παραδοσιακούς
οργανοπαίχτες Νίκο
Σαρρή, Κοσµά Σαρρή
και Γιώργο Σκιαδά και
τους χορηγούς των
εκδηλώσεων BLUE
STAR FERRIS και ALFA
BANK.

ωγός και συνοδοιπόρος
οβουλία της κυρίας Μαρίας Μαρµαρά, πραγµατοποίησαν, όπως και πέρυσι, την
ταστάσεις του Οίκου Ευγηρίας Ποιµαντικής Μερίµνης «Παναγία

Εκατονταπυλιανή». Αρχικά τελέστηκε στο εκκλησάκι της Μονάδας Θεία
ειτουργία, από τον π. Πέτρο Χερουβείµ, αφού τα µέλη του Φιλικού Κύκλου
έλησαν να κλείσουν τη χρονιά µε προσευχή, ευχαριστώντας το Θεό Πατέρα που
ους αξίωσε να ολοκληρώσουν και φέτος τα µαθήµατά τους. Στη συνέχεια, στην
ίθουσα της Μονάδας, κράτησαν ευχάριστη συντροφιά και συνοµίλησαν µε τους

Φιλοξενούµενους, αντάλλαξαν απόψεις, τραγούδησαν και πέρασαν ένα πολύ όµορ-
ο πρωινό όλοι µαζί.

Ο Φιλικός Κύκλος, είναι πάντα παρόν, αρωγός και συνοδοιπόρος, ενισχύοντας
ολλές φορές και οικονοµικά, το κοινωφελές αυτό ίδρυµα της εκκλησίας, το
ηροκοµείο.

ΈΈκκτταακκττηη  ΓΓεεννιικκήή  ΣΣυυννέέλλεευυσσηη  ΑΑΜΜΕΕΣΣ  ΝΝηηρρέέαα
Ψάχνει για οικονοµικούς υποστηρικτές

ΠΑΡΟΣ
ΠΑΡΟΙΚΙΑ τηλ.: 22840 24254, fax: 22840 24977

ΝΑΟΥΣΑ περιφερειακός Νάουσας - Μάρπησσας

τηλ.: 22840 28557, fax: 22840 24977

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ τηλ.: 22840 61196

ΤΤοο  ππααννηηγγύύρριι  ττοουυ  ΕΕμμπποορριικκοούύ  ΣΣυυλλλλόόγγοουυ

Είχε συµµετοχή και κέφι

Μουσικοχορευτικού Συγκροτήµατος στην Νάουσα Πάρου, φιλοξένησε τα νιάτα του
ίπεδα που δραστηριοποιείται ο Σύλλογος. Οι απογευµατινές δράσεις
πό την διεύθυνση της κας Κ. Ανδρεάκου παρουσίασαν ένα σύντοµο αλλά
αιδικά τραγούδια. Ο κόσµος καταχειροκρότησε δάσκαλους και µαθητές.
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ζαχαροµπακλαβάς, ζυµαρικά � χυλοπίτες � λάδι � τραχανάς,
κρασιά Πάρου & Σαντορίνης, σούµα Πάρου � κίτρο Νάξου,
τυριά Πάρου & Νάξου, βιολογικά προϊόντα
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Προτάσεις Αρχίλοχου
για το περιβάλλον
Με αφορµή την πρόσφατη συνεδρίαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου µε αντικείµενο το
περιβάλλον το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του
Αρχίλοχου κατέθεσε τις ακόλουθες προτά-
σεις τις οποίες δηµοσιεύουµε εξαιτίας του
µεγάλου ενδιαφέροντος που παρουσιάζουν:

Οι Κυκλάδες µέχρι πρόσφατα θεωρούνταν από
τις περιοχές µε την πιο πλούσια αναλογικά βιο-
ποικιλότητα στην Ευρώπη. Σήµερα, µε την αλό-
γιστη δόµηση και τις άλλες ανθρωποκεντρικές
δραστηριότητες η ντόπια χλωρίδα και πανίδα
µειώνεται ποσοτικά και ποιοτικά. Εποµένως,
είναι απαραίτητη  η δηµιουργία δασολογίου,
προκειµένου να προστατευθούν οι ελάχιστες
εναποµείνασες δασικές εκτάσεις αλλά και η
χλωρίδα και πανίδα του νησιού µας. Στην
κατεύθυνση αυτή ο σύλλογος µας πρόκειται να
διοργανώσει ηµερίδα µε θέµα τη δηµιουργία
δασολογίου στην Πάρο.
Σηµαίνουσας σηµασίας στη διατήρηση της βιο-
ποικιλότητας έχουν οι υγροβιότοποι οι οποίοι
λειτουργούν ρυθµιστικά ως προς το µικροκλίµα
της περιοχής αλλά και προστατεύουν τον υδρο-
φόρο ορίζοντα από την υφαλµύρωση. Στην Πάρο
έχουν καταγραφεί οι υγρότοποι οι οποίοι θα
πρέπει να προστατευθούν στο ακέραιο και µάλι-
στα µε υψηλή προτεραιότητα.
Ο Ενιαίος ∆ήµος Πάρου θα πρέπει να πρωτο-
στατεί στην προστασία των δένδρων από την
αυθαίρετη και παράνοµη κοπή τους, γεγονός
που συµβαίνει αρκετά συχνά στον τόπο µας.
Πρόσφατα, παρατηρήθηκε το εγκληµατικό ξερί-
ζωµα ,µέσα σε µια νύχτα, δένδρων που είχαν
φυτευτεί εδώ και δεκαετίες στο δρόµο
Παροικίας – Νάουσας προκειµένου να ωφεληθεί
ιδιώτης.
Θα πρέπει να δοθεί µεγάλη σηµασία στην προ-
στασία των περιοχών που στο υπέδαφος τους
βρίσκονται λεκάνες συγκέντρωσης νερού.
Επίσης, να προωθηθεί µια πολιτική προς την
κατεύθυνση της εκµετάλλευσης του νερού της
βροχής κάνοντας υποχρεωτική την κατασκευή
δεξαµενών αποθήκευσης στις νεοαναγειρόµενες
οικοδοµές. Ακόµη, θα πρέπει τα υπάρχοντα
αποθέµατα νερού  του νησιού να διαχειρίζονται
µε σεβασµό και να ξεκινήσει συστηµατική
εκστρατεία ενηµέρωσης των καταναλωτών µε
σκοπό να αποφεύγεται η αλόγιστη χρήση. Τα
αυξηµένα τιµολόγια µόνα τους δεν φέρνουν
πάντα το επιθυµητό αποτέλεσµα.
Σε ότι αφορά τα λατοµεία της Πάρου θα πρέ-
πει να τηρούνται οι νόµοι και οι κανόνες εξόρυ-
ξης. Επιβάλλεται να γίνονται έλεγχοι από τις
αρµόδιες υπηρεσίες σε τακτά χρονικά διαστή-
µατα. Ο σύλλογος µας είναι αντίθετος µε την
εξαγωγή αδρανών υλικών από το νησί.

Προτείνουµε να διευρυνθεί το πρόγραµµα
ανακύκλωσης αφ’ ενός σε ολόκληρη την Πάρο
και όχι µόνο στα σχολεία, αφ’ ετέρου και σε
άλλα υλικά. Επίσης, θα θέλαµε να γνωρίζουµε
ποια είναι η µετέπειτα πορεία των υλικών που
προορίζονται για ανακύκλωση.  

Τέλος, σε µια εποχή που το ενεργειακό πρό-
βληµα έχει αναχθεί σε µείζον ζήτηµα επιβίωσης
της ανθρωπότητας είναι σκάνδαλο και προϊόν
µαταιοδοξίας ιδιώτες να φωταγωγούν το σπίτι
τους περισσότερο από όσο απαιτεί η ασφαλή
διαβίωση τους σ’ αυτό. Πέρα από τα παραπάνω,
η φωτορύπανση που προκαλείται  έχει επίδραση
στην άγρια ζωή και αισθητική του τοπίου. 
Προσπάθειες σαν τη σηµερινή θα πρέπει να
έχουν συνέχεια και να διέπονται από συνέπεια
ώστε να µην αποτελούν άλλοθι για περαιτέρω
επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Αισιοδοξούµε
ότι τα αποτελέσµατα από αυτό το συµβούλιο θα
δηµιουργήσουν τις συνθήκες για µια ποιοτικά
καλύτερη διαβίωση σε µας και τα παιδιά µας.

Σε µια περίοδο που το νησί µας
υπνώττει πολιτικά, παρά τα µεγά-
λα και σοβαρά προβλήµατα που
αντιµετωπίζει, ο ∆ηµήτρης
Αβραµόπουλος ήλθε για να ταρά-
ξει τα λιµνασµένα νερά της Πάρου
και να ακυρώσει το «δε γίνεται
τίποτα σ΄αυτόν τον τόπο».
Με ταχύτητες ασυνήθιστες για
πολιτικούς, υλοποιεί την πολιτική
του απόφαση της κατασκευής και
λειτουργίας νοσοκοµείου 40 κλι-
νών στο νησί σε οικόπεδο που
παραχωρεί στο ∆ηµόσιο η Ι. Μονή
Λογγοβάρδας.
Αν και είχε συσταθεί επιτροπή για
την εξεύρεση  του οικοπέδου, µετά
την επίσκεψη του υφυπουργού
Γιώργου Κωνσταντόπουλου, ο
∆ηµήτρης Αβραµόπουλος, σε µια
δεύτερη επίσκεψη - αστραπή στο
νησί συναντήθηκε µε τον
Ηγούµενο της Ι. Μονής
Λογγοβάρδας γέροντα Χρυσόστοµο
Πήχο, συζήτησαν το θέµα της
παραχώρησης και αµέσως µετά,
στην Αθήνα πλέον, στο γραφείο
του στο Υπουργείο, του ανα-
κοινώθηκε από τον Ηγούµενο
το ευχάριστο νέο, ότι η Ι.
Μονή παραχωρεί έκταση για
την ανέγερση του νοσοκοµεί-
ου της Πάρου.
Το σχετικό δελτίο του υπουρ-
γείου Υγείας έχει ως εξής:

Αθήνα, 2 Ιουνίου 2008

«Ο Υπουργός Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης
κ. ∆ηµήτρης
Αβραµόπουλος συναντήθη-
κε σήµερα ∆ευτέρα 2
Ιουνίου 2008 στο γραφείο
του, µε τον Ηγούµενο της
Μονής Λογγοβάρδας
Πάρου, Χρυσόστοµο Πήχο.

Κατά τη διάρκεια της συνά-
ντησης ο Άγιος Ηγούµενος
ανακοίνωσε στον κ.
Αβραµόπουλο την απόφαση
του Ηγουµενοσυµβουλίου της
Μονής Λογγοβάρδας, να παρα-
χωρήσει έκτασή της, προκειµέ-
νου να ανεγερθεί εκεί το νέο
Νοσοκοµείο της Πάρου.

Πρόκειται ουσιαστικά για το
πρώτο βήµα υλοποίησης αυτού
του µεγάλου έργου, µε το
οποίο ικανοποιείται ένα πάγιο
και χρόνιο αίτηµα των κατοί-
κων του νησιού.

Το νέο νοσοκοµείο αναµένεται
να ολοκληρωθεί µέσα σε δύο
χρόνια από σήµερα και το έργο
της ανέγερσης έχει αναλάβει η
∆ΕΠΑΝΟΜ. Θα χρηµατοδοτηθεί
δε, από το Εθνικό Στρατηγικό
Πρόγραµµα Ανάπτυξης
(ΕΣΠΑ).Όπως είχε ανακοινώσει
προ 15 ηµέρων ο κ.
Αβραµόπουλος κατά την επί-
σκεψή του στο νησί, το νοσοκο-
µείο θα είναι δυναµικότητας
40 κλινών, θα διαθέτει άσηπτα
χειρουργεία, κλινικές και εξω-

τερικά ιατρεία, ώστε να καλύ-
πτονται πλήρως οι υγειονοµι-
κές ανάγκες των κατοίκων και
των επισκεπτών της Πάρου και
της Αντιπάρου.

Ο κ. Αβραµόπουλος, αφού
ευχαρίστησε τον Άγιο
Ηγούµενο για τη δωρεά, τόνισε
σε δηλώσεις του, ότι το υγειο-
νοµικό σύστηµα των Κυκλάδων
αναβαθµίζεται και εκσυγχρονί-
ζεται. Η Πάρος βρίσκεται στο
επίκεντρο των πρωτοβουλιών
µας, υπογράµµισε ο Υπουργός
Υγείας, ο οποίος κατέληξε
λέγοντας, ότι βούληση της
Κυβέρνησης, είναι να διαµορ-
φωθούν συνθήκες ασφάλειας
και παροχής υψηλού επιπέδου
υγειονοµικών υπηρεσιών σε
όλους τους κατοίκους της
ελληνικής περιφέρειας».

Μετά την ανακοίνωση του
Υπουργού για την εξεύρεση του
οικοπέδου, η Έπαρχος Πάρου κ.

Γρηγορία Πρωτολάτη εξέδωσε δελ-
τίο τύπου µε το ακόλουθο περιε-
χόµενο:

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΕΠΑΡΧΕΙΟΥ ΠΑΡΟΥ

Πάρος, 03 Ιουνίου 2008
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, ∆ήµος
και Επαρχείο, ανταποκρίθηκαν µε
τον καλύτερο δυνατό τρόπο
εκπροσωπώντας αυτή την φορά το
πάγιο και δίκαιο αίτηµα όλων των
κατοίκων Πάρου και Αντιπάρου
για την κατασκευή Νοσοκοµείου.
Από την πρώτη στιγµή που
αρµόδιοι εκπρόσωποι της
Πολιτείας, αρχικά, ο υφυπουργός
Υγείας κ. Γ. Κωνσταντόπουλος και
ακολούθως, ο Υπουργός κ.
Αβραµόπουλος, εξέφρασαν την
πρόθεση να αποδεχτούν τα σχετι-
κά µε το θέµα αιτήµατα του
∆ήµου Πάρου και του Επαρχείου
Πάρου - Αντιπάρου όπως είχαν
διατυπωθεί µε αποφάσεις και επι-
στολές από προηγούµενα χρόνια

µέχρι και πρόσφατα, προβήκαµε
από κοινού στις απαραίτητες ενέρ-
γειες:
1) Συστήσαµε αρµόδια επιτροπή
για την εξεύρεση κατάλληλου ακι-
νήτου
2) Πραγµατοποιήσαµε τις απαραί-
τητες επαφές µε ιδιοκτήτες οι
οποίοι στην συνέχεια αποφάσισαν
µε γενναιοδωρία να γίνουν δωρη-
τές, διαθέτες
3) Υποδείξαµε στα στελέχη του
Υπουργείου και τις αρµόδιες υπη-
ρεσίες (∆ΕΠΑΝΟΜ κλπ) τα ακίνη-
τα.
Ο Ηγούµενος της Ιεράς Μονής
Λογγοβάρδας κ. Χρυσόστοµος
στον οποίο η επιτροπή µας και
εκπρόσωποι της είχαν εκθέσει το
τελευταίο διάστηµα το αίτηµα για
την διάθεση ακινήτου από την
πλευρά της Μονής, είναι άλλος
ένας συµπολίτης µας που καλόπι-
στα ανταποκρίθηκε στις προτάσεις
µας. Τον ευχαριστούµε εκ µέρους
του Παριανού και του
Αντιπαριώτικου λαού.

Γνώµονας των συζητήσεων που
είχαµε και µαζί του, είναι η
αρτιότερη, τελική επιλογή
χωροθέτησης του νέου
Νοσοκοµείου, ώστε να εξυπη-
ρετούνται όλοι οι κάτοικοι των
δύο νησιών µας.
Η Έπαρχος Πάρου Αντιπάρου
κ. Γρηγορία Πρωτολάτη ευχα-
ριστεί δηµόσια:
- όλους όσοι ανταποκρίθηκαν
για την διάθεση ακινήτου,
δηλαδή την κ. Αικατερίνη
Πατέλη, τον Ηγούµενο κ.
Χρυσόστοµο ως εκπρόσωπο
της Ιερής Μονής
Λογγοβάρδας, τους εκτελεστές
διαθήκης του κληροδοτήµατος
Ευαγγελινού, -τους συναδέλ-
φους- µέλη της επιτροπής που
συνεργάστηκαν µε απόλυτη
οµοφωνία, προκειµένου ήδη
να έχουµε πολύ θετικά αποτε-
λέσµατα στην προσπάθεια για

την απόκτηση Νοσοκοµείου και
συγκεκριµένα τον ∆ήµαρχο Πάρου
κ. Χρήστο Βλαχογιάννη, τον επι-
κεφαλής του συνδυασµού της
Μειοψηφίας του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου κ. Λουΐζο Κοντό , τον
Πρόεδρος του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του ∆ήµου Πάρου κ,
Αντώνη Αρκά, τον πρόεδρο του
Κέντρου Υγείας κ. Γεώργιο Μπιζά
και την Πρόεδρο της Κοινότητας
Αντιπάρου κ. Βαρβάρα Μανέτα.
- την πολιτική ηγεσία και τους
υπηρεσιακούς παράγοντες του
Υπουργείου Υγείας.
Αποδεικνύεται ότι όποτε υπάρχει
οµοψυχία στα µεγάλα θέµατα του
τόπου, µπορούµε να ∆ΙΕΚ∆ΙΚΟΥ-
ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΑ, να ΚΕΡ∆Ι-
ΖΟΥΜΕ ΟΦΕΛΗ για τα νησιά µας
και τους συµπολίτες µας. Θα
συνεχίσουµε να εργαζόµαστε
µέχρι την ολοκλήρωση και αυτού
του στόχου.

Η ΕΠΑΡΧΟΣ
ΠΑΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΠΡΩΤΟΛΑΤΗ

ΈΈππεειιτταα  ααππόό  δδεεύύττεερρηη  εεππίίσσκκεεψψηη  -  αασσττρρααππήή  ττοουυ  υυπποουυρργγοούύ                                    
ττηηςς  ΙΙ..  ΜΜοοννήήςς  ΛΛοογγγγοοββάάρρδδααςς  γγέέρροονντταα  ΧΧρρυυσσόόσσττοομμοο  ΠΠήήχχοο                                 

∆ηµήτρης Αβραµόπουλος:

“Ç ÐÜñïò âñßóêåôáé óôï  
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Σάββατο, 7 Ιουνίου 2008
Αρχικά, η κυρία Έπαρχος και ο
κύριος ∆ήµαρχος τίµησαν, µε την
απουσία τους, την παρουσία του
υφυπουργού Κωνσταντόπουλου,
εκεί όπου προλειάνθηκε το έδαφος.
Στη συνέχεια, έγκριτοι αναλυτές
της ενηµέρωσης µας µίλησαν για
«οπερέτα» από µεριάς του υφυ-
πουργού.
Ξάφνου άλλαξε το καλλιτεχνικό
ρεπερτόριο!
Ο υπουργός της Νέας
∆ηµοκρατίας, ο κύριος
Αβραµόπουλος εξήγγελλε τη δηµι-
ουργία νοσοκοµείου στην Πάρο και
όλοι οι παρατρεχάµενοι, που στην
αρχή ειρωνευόταν, έτρεξαν για
φωτογραφίες και χειραψίες για την

τεράστιά τους επιτυ-
χία(;)!!!
Εµείς από την µεριά
µας , εκτός από όσους
βοήθησαν και θα βοη-
θήσουν σε αυτή την
µεγάλη προσπάθεια
που γίνεται στον τοµέα
της υγείας και γενικό-
τερα της αναβάθµισης
της ποιότητας ζωής στα νησιά µας,
θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε
πρωτίστως τον λαό της Πάρου και
της Αντιπάρου. Αυτόν τον λαό, που
µαζί µε τους υπόλοιπους Έλληνες,
σοφά πράττοντας έδωσαν την ευθύ-
νη της διακυβέρνησης της χώρας
στην Νέα ∆ηµοκρατία. Την παρά-
ταξη των µεγάλων αποφάσεων, την

παράταξη των µεγάλων
έργων!
Όσο γι αυτούς που χθες
ειρωνευόταν και σήµερα
ζητούν να φωτογραφη-
θούν δίπλα στον
Υπουργό και να καρπω-
θούν την πατρότητα του
έργου, τι θα µπορούσε
κανείς να πει; Ας συνεχί-

σουν την προσπάθεια και ίσως
κάποια µέρα καταφέρουν να πεί-
σουν τον ίδιο τους τον εαυτό, γιατί
το να πείσουν και κανέναν άλλον
είναι µάλλον δύσκολο!
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜ. Τ. Ο.

ΝΕΑΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΑΡΟΥ- ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΛΙΝ∆ΡΕΤΟΣ

Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2008
Μετά την επίσκεψη του κ.
Κωνσταντόπουλου στην Πάρο και
την εξαγγελία της πρόθεσης δηµι-
ουργίας Νοσοκοµείου, το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο συνήλθε και αποφάσισε
την σύσταση επιτροπής µε αντικεί-
µενο την εξεύρεση «γηπέδου» για
την κατασκευή του Νοσοκοµείου.
Η επιτροπή αυτή απαρτιζόµενη
από τους 1) Χρήστο Βλαχογιάννη
∆ήµαρχο Πάρου, 2) Γρηγορία
Πρωτολάτη Έπαρχο Πάρου-
Αντιπάρου, 3) Βαρβάρα Φαρούπου
- Μανέτα Πρόεδρο Κοινότητας
Αντιπάρου, 4) Αντώνιο Αρκά,
Πρόεδρο του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, 5) Λουίζο Κοντό, επι-
κεφαλής της µειοψηφίας, 6)
Γεώργιο Μπιζά, Πρόεδρο της
∆ιοικούσας Επιτροπής του Κέντρου
Υγείας Πάρου και 7) Νάνσυ
Κεσκινίδου, Πρόεδρο του
Βελέντζειου Ιδρύµατος, εξέφραζε
µε την σύνθεσή της την οµοθυµία
Παριανών και Αντιπαριωτών στην

εκπλήρωση του
δίκαιου αιτήµατος
της κοινωνία µας,
για την κατασκευή
Νοσοκοµείου. Κατά
την επίσκεψη του κ.
Αβραµόπουλου και
την επίσηµη εξαγγε-
λία, η επιτροπή ήδη
είχε συνέλθει δύο
φορές και ήταν έτοι-
µη να καταθέσει τις προταθείσες σ΄
αυτή οικοπεδικές εκτάσεις ώστε η
∆ΕΠΑΝΟΜ να αποφασίσει σχετικά.
Απέµεινε η επίσηµη συνάντηση του
Ηγούµενου µε την επιτροπή για να
διερευνηθεί η πιθανότητα παραχώ-
ρησης έκτασης από την Ι. Μ.
Λογγοβάδρας, στον άξονα
Παροικίας - Νάουσας, που θεωρεί-
ται η καλύτερη περιοχή για την
κατασκευή του Νοσοκοµείου.
Ακολούθησε η συνάντηση του
Υπουργού µε τον Ηγούµενο και η
προσφορά της Ι. Μονής.
Ο ∆ήµαρχος Πάρου και τα µέλη

της επιτροπής θεωρού-
µε την εξαγγελία του
Υπουργού µέσω του
∆ελτίου Τύπου του
Υπουργείου καταλυτι-
κή για την κατασκευή
του νοσοκοµείου, και
σαν τέτοια ένθερµα την
χαιρετίζουµε.
Ευγνωµόνως ευχαρι-
στούµε το Ηγουµενικό

Συµβούλιο της Ιεράς Μονής
Λογγοβάρδας, γι΄αυτή την προσφο-
ρά στους συµπολίτες µας.
Προχωρούµε µε αισιοδοξία όλοι
µαζί στην προσπάθεια θωράκισης
της υγείας στην Πάρο και στην
Αντίπαρο, και δεν πρέπει να ξεχνά-
µε τη σηµαντική προσφορά της
κας Κατερίνας Πατέλη και τη
δωρεά στο ∆ηµόσιο της
Ευαγγελινού - Χαµάρτου, που
προηγήθηκαν.

Για την Επιτροπή
Ο ∆ήµαρχος Πάρου

Χρήστος Βλαχογιάννης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΝΟΣ
ΠΑΡΙΑΝΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΟ
Το ∆ελτίο Τύπου της κας Επάρχου δεν
αντέχει σε κριτική των ισχυρισµών της
γιατί είναι αυταπόδεικτα στενόκαρδο και
λεπτοµερειακά ανακριβές.
Κρατάµε µόνο την τελευταία παράγραφο

του ∆.Τ της Επάρχου κας
Γρ.Πρωτολάτη, του οποί-
ου την έκδοση είχε την
καλοσύνη (;) ο κ.
∆ήµαρχος και πρόεδρος
της επιτροπής, να της
παραχωρήσει το δικαίω-
µα. Περιµένουµε όµως
υποµονετικά και το ανε-
ξάρτητο ∆. Τ. του κ.
∆ηµάρχου, κατ εξοχήν
αρµόδιου Φορέα άσκησης

κοινωνικής πολιτικής, για την ζωή και
υγεία των πολιτών της Πάρου.
Σε ότι αφορά την κα Πρωτολάτη, η έντο-
νη δηµόσια αντιπαράθεσή της για την
ανεπίσηµη παρουσία του Υφυπουργού
Υγείας κ.Γ.Κωνσταντόπουλου στην Πάρο,
την ανάδειξη από αυτόν του θέµατος του
Νοσοκοµείου και την προτροπή του για
σύσταση επιτροπής για τον σκοπό αυτό,
ηχεί ακόµη στα αυτιά των παριανών
πολιτών. Τόσο όσο και η εκτίµηση του
τέως δηµάρχου ότι Νοσοκοµείο ούτε σε
15 χρόνια δεν ήταν ορατό να γίνει.
Περισσότερη λοιπόν σεµνότητα και σεβα-
σµό στην νοηµοσύνη των πολιτών θα
έκανε καλό στην κα Πρωτολάτη, αλλά
και γενναιότητα στην αναγνώριση των
άµεσων και αποτελεσµατικών ενεργειών
της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας, της
Χριστιανικής κοινωνικής ευαισθησίας του
Αγίου Ηγούµενου της Μονής της
Λογγοβάρδας και της Εκκλησίας µας
γενικότερα αλλά και της προσφοράς της
εξαίρετης και εξ ίσου κοινωνικά ευαίσθη-
της παριανής κυρίας Κατερίνας Γ.
Πατέλη, του Κληροδοτήµατος της αει-
µνήστου Α.Ευαγγελινού - Χαµάρτου
συµπεριλαµβανοµένου.
Στην κρίσιµη αυτή περίοδο της πορείας
προς την πραγµάτωση του ονείρου όλων
των κατοίκων και επισκεπτών της Πάρου
και της Αντιπάρου, η παρέµβαση της
κας Πρωτολάτη ήταν άστοχη και επιζή-
µια για την συνοχή και οµοψυχία της
µικρής µας κοινωνίας σε θέµατα περί-
θαλψης και υγείας των κατοίκων των δύο
νησιών µας.
Η κα Πρωτολάτη θα έχει την ευκαιρία,
εάν την επιζητήσει, να τοποθετηθεί, µε
ιδία αυτής ευθύνη, για το ιστορικό του
Νοσοκοµείου, απογραφικά ελπίζουµε,
όταν µε το καλό σε δύο χρόνια διεκδική-
σει την ∆ηµαρχία.
Μέχρι τότε, να θυµάται ότι, εκλεγµένη
εκείνη, στο Επαρχείο µας δεν σηµαίνει
άµβωνας κηρυγµάτων πολιτικής σκοπι-
µότητας αλλά χώρος ευθύνης και απο-
κλειστικής δουλειάς για την επίλυση των
πολλών προβληµάτων του τόπου και των
πολιτών που την ανέδειξαν Υπεύθυνη του
Φορέα αυτού, επιδιώκοντας την ολόψυχη
συνδροµή και συµµετοχή τους, τόσο
απαραίτητη κυρίως σε θεµελιώδη έργα
υποδοµής.

Κίµων Μ.Κοτσώνης
Χοχλίδες, ∆ριός,
5η Ιουνίου 2008

Το δελτίο τύπου της
Επάρχου προκάλεσε
πολιτικές αναταράξεις
αφού λίγο πολύ επιχει-
ρείται πολιτική εκµε-
τάλλευση του γεγονό-
τος της εξεύρεσης του
οικοπέδου καθώς
επίσης και το ότι

εµφανίζει ως αποτέλε-
σµα διεκδίκησης από
τις τοπικές αρχές την
ικανοποίηση του αιτή-
µατος για την κατα-
σκευή του νοσοκοµεί-
ου, όταν είναι γνωστό,
ότι, επί της ουσίας,
από τις τοπικές αρχές

του νησιού δε σάλεψε
ούτε φύλλο.
Πρώτος εξέδωσε δελτίο
τύπου, ως ενεργός
πολίτης της Πάρου, ο
κ. Κίµων Κοτσώνης,
ακολούθησε δελτίο
τύπου του ∆ηµάρχου,
ως προέδρου της επι-

τροπής εξεύρεσης
οικοπέδου και τέλος
ανακοίνωση της
∆ηµοτικής Τοπικής
Οργάνωσης της Ν.∆. 
Η εφηµερίδα µας
δηµοσιεύει αυτούσια
και τα τέσσερα δελτία
τύπου.

                      ΥΥγγεείίααςς  κκααιι  ΚΚοοιιννωωννιικκήήςς  ΑΑλλλλυυλλεεγγγγύύηηςς  ττοο  ννηησσίί  μμααςς  κκααιι  σσυυννάάννττηησσήή  ττοουυ  μμεε  ττοονν  ΗΗγγοούύμμεεννοο
                       ββρρέέθθηηκκεε  οο  χχώώρροοςς  πποουυ  θθαα  κκαατταασσκκεευυαασσττεείί  ττοο  ννέέοο  ννοοσσοοκκοομμεείίοο

 åðßêåíôñï ôùí ðñùôïâïõëéþí ìáò”

Χ. Βλαχογιάννης: Καταλυτική η εξαγγελία του Υπουργού

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΧΘΕΣ ΕΙΡΩΝΕΥΟΤΑΝ
ΣΗΜΕΡΑ ΨΑΧΝΟΥΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ÐïëéôéêÝò áíáôáñÜîåéò áðü
ôï äåëôßï ôýðïõ ôçò ÅðÜñ÷ïõ
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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 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.

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

Αγγελίες

Πάρος Παροικιά διαµέρισµα 100 τµ πάνω ορόφου µε δυο
υπνοδωµάτια µπάνιο κουζίνα, βεράντες, σε κεντρικό
σηµείο τιµή 120.000 ευρώ µεσιτικό Λεοντής. Τηλ. 6944-
276444.

Πάρος Λεύκες µικρό παραδοσιακό σπίτι δυο δωµατίων και
µπάνιο, 45 τµ και µε κελάρι 35 τµ σε κεντρικό σηµείο.
Μεσιτικό Λεοντής. Τηλ. 6944-276444

Πάρος Κάµπος έναντι Αντιπάρου σε οικόπεδο εντός οικι-
σµού 250 τµ παραδοσιακή οικία 80 τµ µε δυο υπνοδωµά-
τια, µπάνιο, αποθήκη, σκεπαστή βεράντα και θαυµάσια
θέα θάλασσα. Μεσιτικό Λεοντής. Τηλ. 6944-276444

Πάρος Τζάνες µικρή µονοκατοικία 25 τµ µε κουζίνα,
σαλονάκι, µπάνιο και 17 τµ πατάρι ή κρεβατοκάµαρα,
µεγάλη βεράντα σε οικόπεδο 500 τµ µε θαυµάσια θέα.
Μεσιτικό Λεοντής. Τηλ. 6944-276444.

Πάρος Αγία Ειρήνη βίλλα 140 τµ , µε τρία υπνοδωµάτια
τρία µπάνια, µεγάλο σαλόνι - κουζίνα, µεγάλες βεράντες.
Ακόµα 50 τµ διαµέρισµα πλήρως εξοπλισµένο για φιλοξε-
νούµενους, σε οικόπεδο 2000 τµ µε µεγάλη πισίνα πολύ
κοντά στη θάλασσα και θαυµάσια θεα. Μεσιτικό Λεοντής.
Τηλ. 6944-276444.

Πάρος Παροικιά µοναδικό σπίτι µονοκατοικία 100 τµ σε
οικόπεδο 500 τµ µε πηγάδι, δέντρα, µπορεί να οικοδοµή-
σει ακόµα 150 τµ. Μεσιτικό Λεοντής. Τηλ. 6944-276444.

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

Πάρος Άσπρο Χωριό διαµέρισµα δυάρι, υπνοδωµάτιο κου-
ζίνα, σαλονάκι, τζάκι, βεράντα, πολύ καλή θέα µόνο
110.000 ευρω. Μεσιτικό Λεοντής. Τηλ. 6944-276444.

Πάρος Παροικιά θαυµάσιο αγροτεµάχιο 4 στρεµµάτων,
έτοιµο χαρτί δασικού και θαυµάσια θέα. Μεσιτικό Λεοντής.
Τηλ. 6944-276444.

Πάρος Πούντα οικόπεδο 550 τµ εντός οικισµού έτοιµο να
οικοδοµήσει, πολύ κοντά στη θάλασσα µόνο 50.000
ευρω. Μεσιτικό Λεοντής. Τηλ. 6944-276444.

Πάρος Παροικιά εντός πόλεως, στον τοµέα που χτίζει
άµεσα, οικόπεδο 175 τµ Σ∆ 0,8, σε καλό σηµείο. Μεσιτικό
Λεοντής. Τηλ. 6944-276444.

Πάρος Κάµπος οικόπεδο εντός οικισµού 2000 τµ µε πολύ
καλή θέα, κτίζει 400 τµ, όλες οι παροχές. Μεσιτικό
Λεοντής. Τηλ. 6944-276444.

Πάρος Νάουσα Καµάρες πάνω στον λόφο αγροτεµάχιο
20.000 τµ, επίπεδο µε θαυµάσια θέα και Παροικιά και
Νάουσα, οικοδοµήσιµο και µε δρόµο. Μεσιτικό Λεοντής
τηλ. 6944-276444.

ΚΚοοιιννωωννιικκάά

ΓΑΜΟΙ
Παντρεύτηκαν στη Μάρπησσα στις
17 Μαΐου 2008 ο Γρηγόριος
Φραντζής του Γεωργίου και η
Ουρανία Σιδεράτου του Κων/νου
Παντρεύτηκαν στη Νάουσα στις
17 Μαΐου 2008 ο Εµµανουήλ
Μαγγανάς του Σωκράτη και η
Ηλέκτρα Μαρή του Γεωργίου
Παντρεύτηκαν στο ∆ηµαρχείο στις
19 Μαΐου 2008 ο ∆ηµήτριος
Γιατροπούλης του Κων/νου και η
Ίρινα Αρτεµένκο του Νικολάε
Παντρεύτηκαν στην Νάουσα στις 7
Ιουνίου 2008 ο Νικόλαος Κάπος
του Αντωνίου και η Σταυρούλα –
Αγγελική Σταυροπούλου του
∆ηµητρίου
Παντρεύτηκαν στην Παροικιά στις
8 Ιουνίου 2008 0 Αριστοµένης
Καλάργυρος του Θεολόγου και η
Lupsa Sica του Philip

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
Στις 3 Μαΐου 2008 στην Παροικιά
ο Νικόλαος Καλαντζής και η
Ευδοξία Γκίκα βάπτισαν το κορι-
τσάκι τους και το ονόµασαν Μαρίνα
- Χρυσούλα
Στις 3 Μαΐου 2008 στην Παροικιά
ο Ιωάννης Σιφναίος και η Μαρία
Παρούση βάπτισαν το αγοράκι τους
και το ονόµασαν Ανδροµανάκο
Στις 3 Μαΐου 2008 στην Παροικιά
ο Αντώνιος Σκιαδάς και η Μαρία

Κεφάλα βάπτισαν το αγοράκι τους
και το ονόµασαν Κωνσταντίνο
Στις 4 Μαΐου 2008 στην Παροικιά
ο Γεώργιος Μαναδάκης και η
Φλώρα Τζανακοπούλου βάπτισαν το
αγοράκι τους και το ονόµασαν
Μιχαήλ.
Στις 10 Μαΐου 2008 στο ∆ρυό ο
Περικλής Χρυσανθόπουλος και η
Άννα Σαρρή βάπτισαν τα κοριτσά-
κια τους και τα ονόµασαν
Παναγιώτα - Ιωάννα και Ζωή -
Μαγδαληνή
Στις 10 Μαΐου 2008 ο
Παρασκευάς Παντελαίος και η
Μαρία Τριανταφύλλου βάπτισαν το
κοριτσάκι τους και το ονόµασαν
Βασιλική
Στις 10 Μαΐου 2008 στην
Μάρπησσα ο Αλέξανδρος
Μυλωνόπουλος και η Μαρία
Μυλωνά βάπτισαν το αγοράκι τους
και το ονόµασαν Αθανάσιο.
Στις 11 Μαΐου 2008 ο Σπύρος
Τσουνάκης και η Ανδριανή
Καρποδίνη βάπτισαν το κοριτσάκι
τους και το ονόµασαν
Χρυσοβαλάντη - Ειρήνη
Στις 17 Μαΐου 2008 στην
Παροικιά ο Χρήστος Βασιλόπουλος
και η Αρσενία Σαρρή βάπτισαν το
κοριτσάκι τους και το ονόµασαν
Κωνσταντίνα
Στις 18 Μαΐου 2008 στο Άσπρο
Χωριό ο Νικόλαος Ρούσσος και η
Αικατερίνη Σκανδάλη βάπτισαν το

αγοράκι τους και το ονόµασαν
Γεώργιο
Στις 24 Μαΐου 2008 στην
Παροικιά ο Μάρκος Παντελαίος και
η Αντωνία Σκιαδά βάπτισαν το αγο-
ράκι τους και το ονόµασαν Νικόλαο
Στις 8 Ιουνίου 2008 στον Άγιο
Αρσένιο ο ∆ηµήτριος Γκίνης και η
Παρασκευή Παππά βάπτισαν το
αγοράκι τους και το ονόµασαν
Ορέστη.

ΘΑΝΑΤΟΙ
Πέθανε στην Αθήνα στις 16 Μαΐου
2008 και µεταφέρθηκε στην Πάρο
ο Γεώργιος Ραγκούσης του
Στέφανου ετών 87
Πέθανε στην Αθήνα στις 21 Μαΐου
2008 και µεταφέρθηκε στην Πάρο
η Αντωνοπούλου Ελένη του
Αθανασίου ετών 67
Σκοτώθηκε σε τροχαίο στην επαρ-
χιακή οδό Άσπρου Χωριού στα
Γλυφά στις 22 Μαΐου 2008 ο
νεαρός Ρούσσος Εµµανουήλ του
Νικαλάου ετών 18
Πέθανε στα Μάρµαρα στις 2
Ιουνίου 2009 η Παντελία
Χριστοφόρου του Νικολάου ετών 86
Πέθανε στον Κάµπο στις 5 Ιουνίου
2008 ο Ιωάννης Νίκας του
Γεωργίου ετών 78
Πέθανε στην Παροικιά στις 8
Ιουνίου 2008 ο Ιάκωβος
Αλιπράντης του Ιωάννου ετών 87

www.skopasvillage.gr
ΠΑΡΟΣ ΑΓ.ΑΡΣΕΝΙΟΣ παραδοσιακες λιθόκτιστες κατοικιες ,
εκπληκτικη θεα  λιµανι, αντιπαρο, ηλιοβασιλεµα, δεντροφυτε-
µενος κήπος 1000τ.µ.. πετρινοι νεροχυτες BBQ, ξυλοφουρνος,
τζάκι, κεντρικη θερµανση, aircondition (90-156τ.µ.) µεγάλες
βεράντες, συναγερµός 6977335656, 6945157128.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ: α) ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΡΟΦΟΥ
β) ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 200 Τ.Μ.
ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΙ 150 Τ.Μ. ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΗ ΑΥΛΗ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕ-
ΡΙΑΚΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΠΛΗΣΙΟΝ ∆ΕΗ-ΕΦΟΡΙΑΣ 35-45 Τ.Μ. ΤΗΛ.
6877335656.

Συχνά πυκνά καταγρά-
φονται αναφορές και
επικλήσεις στο όνοµα
της νησιωτικότητας.
Πρόσφατα µάλιστα ο
βουλευτής του νοµού κ.
Βρούτσης πέτυχε να
υπάρξει στο πλαίσιο της
συνταγµατικής αναθεώ-
ρησης ιδιαίτερη µνεία
γι΄αυτή, να κατοχυρω-
θεί κοντολογίς στο
συνταγµατικό χάρτη της
χώρας η περιλάλητη
νησιωτικότητα. 
Χρήσιµο και αναγκαίο
βήµα, αλλά αρκεί η
νοµική αναγνώριση των
ιδιοµορφιών και ειδικών
απαιτήσεων για να
λυθούν τα προβλήµατα
των νησιών;
Αν η πολιτεία θέλει
πραγµατικά να σκύψει
µε στοργή και ειλικρινές
ενδιαφέρον στα προβλή-
µατα των νησιωτών,
πίστη µου είναι ότι θα
πρέπει να ξεκινήσει από
τον τοµέα των συγκοινω-

νιών – µεταφορών,
τοµέα που παίζει καθο-
ριστικό ρόλο στη ζωή
τους. Λόγω της ιδιοµορ-
φίας του χώρου και των
ειδικών συνθηκών που
δηµιουργεί ο αστάθµη-
τος παράγοντας ΚΑΙ-
ΡΟΣ, οι νησιώτες είναι
αναγκασµένοι να µετα-
κινούνται συχνά πυκνά
υπό αντίξοες συνθήκες
και µε µεγάλο κόστος
για θέµατα κυρίως
υγείας και γραφειοκρα-
τίας προς τα διοικητικά
κέντρα άλλοτε των
νοµών, άλλοτε της
Αττικής. Αν σκεφθεί
κανείς ότι αντίστοιχη
πράξη εκ µέρους ενός
Έλληνα πολίτη της χερ-
σαίας Ελλάδας θ΄απαι-
τούσε ελάχιστες ώρες
και ελάχιστο οικονοµικό
κόστος, εύκολα οδηγεί-
ται στο συµπέρασµα ότι
η ισοπολιτεία είναι µάλ-
λον κενό γράµµα και
µόνον πολιτικός βερ-

µπαλισµός.
Στο παρελθόν  διατύπω-
σα µια πρόταση ( η
οποία αντιµετωπίστηκε
µε όχι ιδιαίτερα θετικό
τρόπο από πολλούς) να
υπάρξει πρόνοια έτσι
ώστε οι ΜΟΝΙΜΟΙ
ΚΑΤΟΙΚΟΙ των νησιών
να δικαιούνται µειωµέ-
νου τουλάχιστον κατά
50% εισιτηρίου στα
ακτοπλοϊκά µέσα, στοι-
χείο που θα τους επι-
τρέψει να µετακινούνται
για στοιχειώδεις υπο-
χρεώσεις χωρίς αυτό να
τους κοστίζει σωρευτικά
και σε βάθος χρόνου
µια περιουσία. Η εφαρ-
µογή ενός τέτοιου
µέτρου µπορεί εύκολα
να γίνει µε την έκδοση
εκ µέρους των τοπικών
Ο.Τ.Α. ειδικής κάρτας
στα πρότυπα του φοιτη-
τικού «πάσσου», για
όλους εκείνους που δια-
µένουν µόνιµα στα
νησιά.

Αν δεν υπάρξει µια
τέτοιου είδους γενναία
και ουσιαστική ρύθµιση
εκ µέρους της πολι-
τείας, τότε µπορεί να
αντισταθµίσει το κενό
κατασκευάζοντας σε
κάθε νησί µικρό ή
µεγάλο, νοσοκοµεία,
δικαστήρια, υπηρεσίες,
κ.λ.π. γεγονός που θα
καθιστούσε τις µετακι-
νήσεις µας πραγµατική
πολυτέλεια και τότε και
µόνον τότε άξιοι της
τύχης µας δικαίως θα
πληρώναµε το υψηλό
τίµηµα αυτής της
βιτσιόζικης συνήθειας!
Επειδή ακριβώς µια
τέτοια πιθανότητα είναι
µάλλον στη σφαίρα της
φαντασίας, ιδού η
ευκαιρία για την υλο-
ποίηση του εφικτού που
συνιστά η παραπάνω
πρόταση.
ΚΑΛΑΚΩΝΑΣ ΣΠΥΡΟΣ
∆ηµοτικός σύµβουλος

∆ήµου Πάρου

ΝΝηησσιιωωττιικκόόττηητταα  μμεενν,,  σστταα  λλόόγγιιαα  δδεε......

Πωλείται χειροποίητο καρότσι. Πληροφορίες
στα τηλ.: 2284023740, 2284023064.
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Προς
Εφηµερίδες Πάρου – Αντιπάρου
Αν και είναι πολύ πρόσφατο το καρδιακό – ισχαιµικό

επεισόδιο που µου συνέβη και δεν έχω αναρρώσει
πλήρως από αυτό, θεωρώ ότι είναι απόλυτα αναγκαίο
και σηµαντικό, να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους
που συνέβαλαν στην αρχική φάση της επείγουσας
περίθαλψης που χρειάστηκα το απόγευµα της Τρίτης
29 – 4 2008.
Αυτό το γράµµα το στέλνω για να εκφράσω την ευγνω-
µοσύνη µου σε όλους αυτούς που ασχολήθηκαν και
είχαν την ευθύνη της περίθαλψής µου, τους ιατρούς
και τις νοσηλεύτριες, τη ∆ιοικούσα Επιτροπή του
Κέντρου Υγείας Πάρου και τους χειριστές του
Βελέντζειου υγειονοµικού αεροσκάφους.
Με την εµπειρία µου ως χειρουργός επί 42 χρόνια
στην Αγγλία και τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα,
νιώθω ότι το συγκεκριµένο περιστατικό µου δίνει την
ευκαιρία να επιβεβαιώσω στους πολίτες της Πάρου ότι
είναι τυχεροί που έχουν τόσο καλές ιατρικές υπηρεσίες
σε ένα µικρό νησί, µε ειδικευµένους, έµπειρους και
υπεύθυνους ιατρούς, που υποστηρίζονται από εξαιρετι-
κό νοσηλευτικό προσωπικό. Επίσης οι πολίτες της
Πάρου είναι τυχεροί που έχουν διαθέσιµο ένα υγειονο-
µικό αεροσκάφος µε δύο µοναδικούς και ευσυνείδη-
τους πιλότους που είναι σε ετοιµότητα 24 ώρες το
εικοσιτετράωρο.
Η Αρχική περίθαλψη µου παρασχέθηκε από τον καρ-
διολόγο κ. Κωνσταντίνο Λιβανίδη, και τον χειρουργό κ.
Ιωάννη Τσιγώνια, στο Ιατρικό Πάρου οι οποίοι ανέτα-
ξαν την εξελισσόµενη βλάβη και µε ανακούφισαν από
τον οξύ θωρακικό πόνο και τους ευχαριστώ θερµά
γι΄αυτό. Στη συνέχεια, µετά την επείγουσα θεραπευτι-
κή αγωγή που δέχτηκα στο Ιατρικό Πάρου, µεταφέρ-
θηκα στο Κέντρο Υγείας για ενδελεχή παρακο-
λούθηση και µε την προοπτική µεταφοράς µου
σε νοσοκοµείο των Αθηνών. Οι οδηγοί του ασθε-
νοφόρου που είχαν υπηρεσία, κ. Νικολέτα
Μαλαµατένιου, κ. Παναγιώτης Μιχαλάτος και κ.
Κουρπατσάς µε µετέφεραν οµαλά και µε ασφά-
λεια και τους ευχαριστώ.
Κατά την άφιξή µου στο Κέντρο Υγείας βρέθηκα
υπό την ιατρική επίβλεψη του καρδιολόγου κ.
∆ηµητρίου Ξάνθη, ο οποίος ήρθε άµεσα προκει-
µένου να αναλάβει τη θεραπευτική µου αγωγή
µαζί µε την παθολόγο, κ. Φράγκου, και τον
ιατρό Γενικής Ιατρικής, κ. Παπαδάκη, που βρι-
σκόταν σε εφηµερία. Οι παραπάνω µαζί µε τις
νοσηλεύτριες, µου έκαναν άµεσα ιατρικές εξετά-
σεις, παρακολουθούσαν την καρδιακή µου λει-
τουργία σε συνεχή βάση, και σταθεροποίησαν
την κατάστασή µου. Όταν ο κ. Ξάνθης έκρινε

ότι η βελτίωση της κατάστασής µου έκανε πλέον ασφα-
λή τη µεταφορά µου, πήρε την απόφαση να διακοµι-
στώ σε νοσοκοµείο των Αθηνών για την πληρέστερη
ιατρική παρακολούθηση της υγείας µου σε µονάδα
εντατικής θεραπείας.
Παρότι το ΕΚΑΒ υποσχέθηκε κατ΄αρχάς να στείλει ελι-
κόπτερο, αυτό δεν ήρθε ποτέ, και µετά από 4 ώρες
αναµονής και µέσα από αυτές τις δυσκολίες, ο κ.
Ξάνθης έκανε τις απαραίτητες ενέργειες για να βρει
έναν ιατρό που θα µε συνόδευε µε το Βελέντζειο υγειο-
νοµικό αεροσκάφος. Ο ιατρός Ιωάννης Παραουλάκης
µε συνόδευσε, µε πρόσεξε ιδιαίτερα και τον ευχαριστώ
γι αυτό.
Οι δύο πιλότοι του υγειονοµικού αεροσκάφους, κ.
Ευριπίδης Ακάλεστος και κ. Alessio Domeniconni, µε
µετέφεραν στην Αθήνα σε 28’ λεπτά, είχαν συνεχή ενη-
µέρωση για την κατάσταση της υγείας µου και προ-
σγείωσαν το υγειονοµικό αεροσκάφος στον αεροδιάδρο-
µο του «Ελευθέριος Βενιζέλος» εξαιρετικά οµαλά. Ένα
αεροπορικό ταξίδι απόλυτα άνετο και ασφαλές.
∆υστυχώς, κατά την άφιξή µας στην Αθήνα δεν µε
περίµενε ούτε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τότε ο πιλό-
τος κ. Ακάλεστος Ευριπίδης τηλεφώνησε στο τηλεφωνι-
κό κέντρο του ΕΚΑΒ να στείλει ένα ασθενοφόρο το
συντοµότερο δυνατό. Το ασθενοφόρο έφτασε 50’ λεπτά
αργότερα από την περιοχή της Λούτσας και µε πήγε
στην καρδιολογική µονάδα του νοσοκοµείου Γεώργιος
Γεννηµατάς Αθηνών.
Μετά από αυτή την άµεση προσωπική εµπειρία που
είχα ως ασθενής, θέλω να διαβεβαιώσω όλους τους
πολίτες της Πάρου ότι το σύστηµα υγείας στο νησί
είναι αξιόπιστο και ότι όλοι οι εµπλεκόµενοι από την
Πάρο για το συγκεκριµένο πρόβληµά µου µε αντιµε-
τώπισαν µε ευαισθησία και ενδιαφέρον. Το τι ακολού-

θησε στην Αθήνα είναι άλλο θέµα.
Όταν θα ανανήψω πλήρως από το πρόβληµα υγείας
µου, είµαι αποφασισµένος να χρησιµοποιήσω τις εξει-
δικευµένες γνώσεις µου, την ενέργειά µου και το
χρόνο µου, για να οργανώσω σε συνεργασία µε όλους
τους εµπλεκόµενους φορείς τη συγκέντρωση χρηµάτων
και δωρεών, ώστε να προσλάβουµε και να εκπαιδεύ-
σουµε ικανό αριθµό ιατρών για αεροδιακοµιδές. Αυτοί
θα είναι διαθέσιµοι να συνοδεύσουν έναν ασθενή µε το
υγειονοµικό αεροσκάφος οποιαδήποτε στιγµή γιατί
ακόµα και αν έχουµε ένα καινούργιο νοσοκοµείο,
πάντα θα υπάρχει η ανάγκη για µια επείγουσα αερο-
διακοµιδή µε το υγειονοµικό αεροσκάφος ιδιαίτερα
όταν κάποιος ασθενής είναι σε πολύ κρίσιµη κατάστα-
ση. Είναι σηµαντικό για το Βελέντζειο υγειονοµικό
αεροσκάφος να βρεθεί ένας εκπαιδευµένος σε αερο-
διακοµιδές ιατρός να συνοδεύει τον ασθενή. Οι υπάρ-
χοντες ιατροί στη µεγάλη τους πλειοψηφία τους δεν
δέχονται να κάνουν διακοµιδή για προσωπικούς και
άλλους λόγους, και αυτό το πρόβληµα πρέπει να
λυθεί.
Άλλωστε είναι ουσιώδες και πρέπει, αυτή η υπηρεσία
µε το δικό µας υγειονοµικό αεροσκάφος να λειτουργεί
ανεξάρτητα από το ΕΚΑΒ και οι ιατροί του Κέντρου
Υγείας να έχουν τον απόλυτο έλεγχο να αποφασίζουν
ποιοι ασθενείς χρειάζονται να αεροδιακοµισθούν. Η
υποστήριξή µας από το ΕΚΑΒ για αεροδιακοµιδές έχει
ήδη γίνει και θα γίνεται όλο και πιο δύσκολη, καθώς
οι απαιτήσεις στα νησιά αυξάνονται λόγω της αύξησης
του πληθυσµού ιδιαίτερα την τουριστική περίοδο.
Πρέπει λοιπόν να µπορούµε να λειτουργούµε ανεξάρ-
τητοι.
Τα πλεονεκτήµατα του υγειονοµικού αεροσκάφους
είναι ότι είναι πάντα διαθέσιµο, εδώ στο νησί µας,

ταχύτερο από ένα ελικόπτερο, µπορεί να πετάει
τη νύχτα καθώς επίσης και µε άσχηµες καιρι-
κές συνθήκες. Αυτή η υπηρεσία αναπτύχθηκε
και ήταν ιδέα του προηγούµενου ∆ηµάρχου
του νησιού κ. Ιωάννη Ραγκούση. Με τη συνει-
σφορά του Βελέντζειου Ιδρύµατος, του ∆ήµου
Πάρου, πολλών επώνυµων και ανώνυµων χορη-
γών, την εθελοντική δουλειά πολλών συµπολι-
τών µας, αυτή η υπηρεσία λειτουργεί και
δικαιώνεται καθηµερινά.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους γι αυτήν τη
σηµαντική συνεισφορά τους στο νησί και να
τονίσω ότι αυτή η κοινή προσπάθεια πρέπει να
συνεχιστεί και να στηριχτεί.
Τις θερµές µου ευχαριστίες και τις καλύτερες
ευχές µου σε όλους όσους ενεπλάκησαν στην
περιπέτειά µου.

Ιατρός Απόστολος Πολυζωΐδης

Ευχαριστήρια  εππιστολή  του  Αππόστολου  Πολυζωΐδη
ππροςς  τουςς  ιατρούςς  και  το  νοσηλευτικό  ππροσωππικό  τηςς  Πάρου

Πάρος, 6-6-2008
Είναι αλήθεια ότι επί αρκετό
διάστηµα δεν έχω απασχολή-
σει τα τοπικά Μ.Μ.Ε. και το
κοινό τους µε κάποιο κείµε-
νο ή παρέµβασή µου. Αυτή
είναι µια συνειδητή επιλογή
µου για ποικίλους λόγους
που δεν είναι της παρούσης.
Αναγκάζοµαι όµως να ξανα-
δώσω το παρόν εξαιτίας µιας
όλως ανοίκειας, λασπολογι-
κής και απολίτικης επίθεσης
η οποία είχε στόχο την προ-
σωπική και οικογενειακή
µου ειρήνη.
Πιο συγκεκριµένα. Το τελευ-
ταίο διάστηµα η τοπική πολι-
τική ζωή βοµβαρδίζεται µε
βλήµατα µεγάλου βεληνε-
κούς που έχουν το όνοµα
BLOGS. Από µακριά και από
το µοναχισµό του ηλεκτρονι-
κού τους πληκτρολόγιου,
προσπαθούν να επηρεάσουν
τα τοπικά δρώµενα.
∆υστυχώς κάποιοι δεν έχουν
τα πολιτικά και κοινωνικά
κότσια να πουν επώνυµα και

σταράτα την άποψη, την κρι-
τική τους ή ότι άλλο νοµί-
ζουν. Στη δηµοκρατία µας
κάποιοι µάτωσαν και διώχτη-
καν για να µας αφήσουν
κληροδότηµα την ελευθερία
της γνώµης και της έκφρα-
σής της. Σήµερα στην Πάρο
κάποιοι νοµίζουν ότι µπο-
ρούν να λένε ότι θέλουν
κρυµµένοι πίσω από ευφά-
νταστα ψευδώνυµα και ανώ-
νυµα BLOGS. ∆εν είµαι ενα-
ντίον της ηλεκτρονικής επι-
κοινωνίας και των επώνυµων
ηλεκτρονικών σελίδων, όπου
ξέρεις µε ποιον ή ποιους
έχεις να κάνεις. Είµαι κάθε-
τα ενάντιος στις ανώνυµες.
Έστω και να συµφωνεί
κανείς, εν µέρει ή εν συνόλω,
µε το περιεχόµενο των ανώ-
νυµων ηλεκτρονικών σελίδων
δεν µπορώ να δεχτώ για
λόγους αρχής την ανωνυµία
ενός BLOG. Η επιµονή δε
συγκεκριµένου BLOG (µε
παριανή αναφορά)να διατη-
ρεί την ανωνυµία του διαχει-

ριστή του, µου δηµιουργεί
ιδιαίτερες υποψίες και την
καταδικάζω. Από την άλλη
είναι το λιγότερο εξοργιστικό
να µου χρεώνεται η ιδιοκτη-
σία του συγκεκριµένου
BLOG χωρίς κανένα στοιχείο,
από τον ή τους διαχειριστές
άλλου BLOG µε συστηµατική
διασπορά ψιθύρων και ηλε-
κτρονικά «άσπρα σεντόνια»,
διανθισµένα από ανοίκειους
χαρακτηρισµούς και ιταµές
απειλές. Τα ψυχολογικά -
πολιτικά απωθηµένα του
καθενός δεν είµαι υποχρεω-
µένος να τα «λούζοµαι» χωρίς
καµιά προστασία και «προ-
παντός να τα χρεώνεται η
οικογένειά µου. Οι συµµετέ-
χοντες στο ανώνυµο ηλεκτρο-
νικό «παίγνιο» µπορούν να
συνεχίσουν το «ξεκατίνιασµά»
τους µε τις ανώνυµες ύβρεις
που αλλήλοις αποστέλλουν
από το διαδίκτυο , όµως τους
απλούς πολίτες σαν εµένα να
τους αφήσουν ήσυχους.
Από µικρό παιδί αισθανό-

µουν και αισθάνοµαι υπερή-
φανος που είµαι Κυκλαδίτης
και Παριανός. Γι’ αυτό και
συµµετείχα σε κάθε δραστη-
ριότητα συλλογική ή πολιτι-
κή που αφορούσε την Πάρο
και τις Κυκλάδες. Γι’ αυτό
και µε παρρησία έχω γράψει
τις προτάσεις, τις κρίσεις ή
και τις κατακρίσεις µου για
πλείστα ζητήµατα του τόπου
µας, πάντα µε την οπτική της
υποκειµενικότητας όπως όλοι
µας. Πάντα έχοντας την
αυθορµησία και τον ψυχισµό
του Κυκλαδίτη, όπως είναι
γνωστός. Όσοι µε γνωρίζουν
το ξέρουν καλά αυτό. Όσοι
ανακάλυψαν τελευταία τα
µέρη µας καλά θα κάνουν
αφού πρώτα βάλουν όνοµα
και επίθετο στις παρεµβάσεις
τους , να υιοθετήσουν και
λίγο από το χαρακτήρα του
Κυκλαδίτη. Η σπερµολογία
και οι «κουκούλες» στον τόπο
που γέννησε ένα Νικόλαο
Στέλλα δεν έχουν θέση.

Νίκος Μαρινάκης

ÅðéóôïëÞ - áðÜíôçóç Íßêïõ ÌáñéíÜêç óôá áíþíõìá Blogs Η BLUE STAR
διευκρινίζει
Σε ∆ελτίο Τύπου της
Blue Star τονίζονται τα
εξής:
“Σε συνέχεια σηµερινών
ανακοινώσεων που ενδέ-
χεται να λειτουργήσουν
παραπλανητικά για το
επιβατικό κοινό, η BLUE
STAR FERRIES διευκρι-
νίζει προς τους επιβάτες
που επί χρόνια την
τιµούν µε την προτίµησή
τους τα εξής:
Η BLUE STAR FERRIES
ήδη από το Νοέµβριο του
2007 εξήγγειλε την
εµπορική της πολιτική,
η οποία προέβλεπε αυξή-
σεις σε δύο στάδια, από
01.04.08 και από
01.07.08.
Μετά την απόφασή µας
να παγώσουµε τις τιµές,
η προγραµµατισµένη
αύξηση από 01.07.08
αποφασίστηκε να µην
πραγµατοποιηθεί ώστε
να µην προκληθεί σύγχυ-
ση στο επιβατικό κοινό”.

Έπιασαν το ληστή της Αλυκής
Οι κάτοικοι και κυρίως οι επαγγελµατίες στην Αλυκή το τελευταίο
χρονικό διάστηµα ζούσαν µε το φόβο άγνωστου δράστη ο οποίος τις
νυχτερινές ώρες έµπαινε στα καταστήµατα ή και στα σπίτια και αφαι-
ρούσε χρηµατικά ποσά.
Η δράση όµως του, άγνωστου µέχρι την περασµένη Κυριακή, ληστή
πήρε τέλος. Άνδρες του Αστυνοµικού Τµήµατος Πάρου τον εντόπι-
σαν και τον συνέλαβαν.
Πρόκειται για έναν 32χρονο Παλαιστίνιο υπήκοο εργάτη, ο οποίος
και στο παρελθόν είχε συλληφθεί γιατί βρισκόταν παράνοµα στη
χώρα µας και του είχε απαγορευτεί η είσοδός του στην Ελλάδα.
Ένα κλεµµένο κασετόφωνο που βρήκαν οι αστυνοµικοί στον έλεγχο
που έκαναν στο σπίτι του ήταν αρκετό για να οδηγηθεί ο δράστης
την περασµένη ∆ευτέρα στην Εισαγγελία της Σύρου.



Π α ρ ι α ν ό ς  Τ ύ π ο ςΠ α ρ ι α ν ό ς  Τ ύ π ο ς12 Πέμπτη  12  Ιουνίου 2008

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

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

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

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΙΑΝΗ ΓΗ

1ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΡΙΑΝΩΝ ΑΚΑ∆ΗΜΙΩΝ
«ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ 2008» ΚΩΝ/ΝΟΣ ∆ΕΛΑΒΙΝΙΑΣ

6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΓΩΝΑΣ GROUP ____________ΑΠΟΤ.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΝΗΡΕΑΣ Α’ A’ ____________________5-4
ΝΗΡΕΑΣ B’– ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ A’ ____________________0-3
Α.Ο ΠΑΡΟΥ B’ - G.F.D A’ ____________________4-4
ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ - Α.Ο ΠΑΡΟΥ Α’ A’ ____________________1-7
ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ - ΝΗΡΕΑΣ Α’ B’ ____________________2-1
ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ - ΝΗΡΕΑΣ Β’ Β’ ____________________9-1
Α.Ο ΠΑΡΟΥ B’ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ B’ ____________________5-7
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ - G.F.D B’ ____________________1-11 

7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΓΩΝΑΣ GROUP ____________ΑΠΟΤ.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΝΗΡΕΑΣ B’ A’ ____________________6-0 
ΝΗΡΕΑΣ A’ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ A’ ____________________1-4 
A.Ο ΠΑΡΟΥ B’ - ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ A’ ____________________5-1 
G.F.D - Α.Ο ΠΑΡΟΥ Α’ A’ ____________________4-2

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

Πέρα από τη θρεπτική τους αξία η ελιά και το
ελαιόλαδο ήταν ανέκαθεν γνωστά και για τις κοσµικές

και θεραπευτικές τους ιδιότητες.
Στην Σαρρή-3Μ θα βρείτε τα πρωτοποριακά οικολογικά
προϊόντα STABI που παράγονται από τη βιοµάζα της
ελιάς της Ένωσης Αγροτικών Συναιτερισµών Πάρου.

Προϊόντα µοναδικά για τον καθαρισµό του σπιτιού σας,
του επαγγελµατικού σας χώρου, του γραφείου σας,

αλλά και την περιποίηση του σώµατος, αφρόλουτρα,
κρεµοσάπουνα, αποσµητικά και απολυµαντικά.

Óôéò 24 Éïõíßïõ ï íÝïò
Ìçôñïðïëßôçò Ðáñïíáîßáò

Τρεις µήνες, από την κοίµηση του Μακαριστού
Μητροπολίτη Παροναξίας Κυρού Αµβροσίου Β’
(φωτογραφία αριστερά) στις 25 Μαρτίου 2008, θα
γνωρίζουµε ποιος θα τον διαδεχθεί.
Την Τρίτη 10 Ιουνίου συνήλθε, στην πρώτη
Συνεδρία της για τον µήνα Ιούνιο, η ∆ιαρκής Ιερά
Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος της 151ης
Συνοδικής Περιόδου, υπό την Προεδρία του
Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης
Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύµου.
Κατά τη Συνεδρία της 10ης Ιουνίου αποφασίστηκε
η έκτακτη σύγκληση της Ιεράς Συνόδου της
Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος να πραγµα-
τοποιηθεί την Τρίτη, 24 Ιουνίου 2008, για την
πλήρωση των τριών κενών Μητροπολιτικών εδρών,
Παροναξίας, Λευκάδος και Ιθάκης, Θηβών και
Λεβαδείας.

Σηµαντικό
το έργο της
Φιλοζωικής
Πάρου
Πραγµατοποιήθηκε την Κυριακή
8 Ιουνίου, στην αίθουσα του
Αρχίλοχου, η ετήσια Γενική
Συνέλευση της Φιλοζωικής
Πάρου (PAWS).
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του
Συλλόγου έκανε αναφορά στο
έργο του κατά την τελευταία
χρονιά και εντυπωσίασε αφού
200 ανεπιθύµητα σκυλιά του
νησιού µας, µε δικές τους ενέρ-
γειες, τοποθετήθηκαν σε ισάριθ-
µες ανάδοχες οικογένειες.
Ο Σύλλογος τα έσοδά του τα δια-
θέτει και χρηµατοδοτεί το
Πρόγραµµα Ανεύρεσης Σπιτιού
για Αδέσποτα και για στειρώσεις
γατιών, των οποίων ο πληθυ-
σµός είναι εκτός ελέγχου τα δυο
τελευταία χρόνια.
Ο Σύλλογος σε συνεργασία µε το
∆ήµο προωθεί τη δηµιουργία
χώρου στειρώσεων.

Συγχαρητήρια
Το ∆. Σ. του Πολιτιστικού
Συλλόγου  «ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ» συγχαί-
ρει τον ΑΜΕΣ ΝΗΡΕΑ για την
άνοδο της ποδοσφαιρικής οµάδας
του συλλόγου στην ∆΄ Εθνική και
εύχεται ολόψυχα καλή συνέχεια
µε υγεία και επιτυχίες.


