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∆εκαπενθήµερη
εφηµερίδα

στην υπηρεσία
της Πάρου και
της Αντιπάρου

Περίοδος Β’
� Έτος 6ο

� Αρ. φύλλου 86
� Τιµή 1 ευρώ
� Πέµπτη 10
Ιουλίου 2008
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Φαίνεται ότι εκτός από
τους επερχόµενους καύσω-
νες του φετινού καλοκαι-
ριού θα έχουµε υψηλές
θερµοκρασίες και στο
χώρο της τοπικής πολιτι-
κής επικαιρότητας, αφού
ένα ανυπόστατο δηµοσίευ-
µα που θα είχε περάσει
απαρατήρητο ως τελείως
ανεπίκαιρο (οι δηµοτικές
εκλογές θα γίνουν τον
Οκτώβριο του 2010) προ-
κάλεσε µέχρι στιγµής δυο
διαψεύσεις, τη µία από
τον βουλευτή της Νέας
∆ηµοκρατίας Γιάννη
Βρούτση και την άλλη από
τη ∆ηµοτική Τοπική
Οργάνωση της Ν.∆. Πάρου
- Αντιπάρου µε αντίστοιχες
ηµεροµηνίες 3 και 5
Ιουλίου.
Και σαν να µην έφθανε
αυτό ακολούθησε και δεύ-
τερη ανακοίνωση της
Τοπικής Νέας ∆ηµοκρατίας
µε ηµεροµηνία 7 Ιουλίου,
η οποία φωτογραφίζει για
όσους µπορούν να διαβά-
ζουν και να ερµηνεύουν
πολιτικές ανακοινώσεις,
πιθανό υποψήφιο ∆ήµαρχο
που κινείται στο χώρο της.
Αλλά ας πάρουµε τα πράγ-
µατα µε τη σειρά...

Συνέχεια σελ. 4-5

Ανυπόσταατοο
δηημοοσίευμαα
πρροοκααλλεί
ααντιδρράσεις  -
διααψεύσεις

ΜΜηηττρροοπποολλίίττηηςς  ΠΠααρροοννααξξίίααςς
ΚΚααλλλλίίννιικκοοςς  ∆∆εεμμεεννόόπποουυλλοοςς

Êßíäõíïò
áðÝíôáîçò
áðü ôï Ð.Å.Ð.

Του έργου
του Σπηλαίου

Αντιπάρου
επισηµαίνεται

σε έκθεση
του Σώµατος

Επιθεωρητών
- Ελεγκτών

¸êèåóç æùãñáöéêÞò
êáé ôå÷íïëïãßáò

στην Αντίπαρο
από µαθητές
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Σελ. 3
Σελ. 7

Îåêßíçóå
ç ëåéôïõñãßá
ôïõ ×.Õ.Ô.Á.

∆∆οκιμασττικά  και  μεε  εευθύννη  ττου  ανναδόχου
ην Πέµπτη 10 Ιουλίου ξεκίνησε η
δοκιµαστική λειτουργία του
Χώρου Υγειονοµικής Ταφής
Απορριµµάτων στη θέση
«Μπούγαδος». Το έργο είναι από
τα πλέον σηµαντικά για την προ-
στασία του περιβάλλοντος και θα
συγκεντρώνει τα απορρίµµατα της
Πάρου και της Αντιπάρου καταρ-
γώντας όλες τις λειτουργούσες
χωµατερές (Μαράθι, Νάουσα
Πίσω Λιβάδι).
Ο χώρος βρέθηκε στη διάρκεια
της τετραετίας 1999 - 2002, συµ-
φωνήθηκε µε τους ιδιοκτήτες η
τιµή ανά στρέµµα και ο αριθµός
των στρεµµάτων που θα αγόραζε
ο δήµος, µετά την έγκριση του
ειδικού χωροταξικού σχεδίου και
την προέγκριση χωροθέτησης µε
βάση την οποία η έκταση θα εκρί-
νετο ως κατάλληλη. Για την κατο-
χύρωση µάλιστα της έκτασης για
λογαριασµό του δήµου υπεγράφη
και σχετικό προσύµφωνο. Η µετέ-
πειτα δηµοτική αρχή προχώρησε
στην αγορά των 100 στρεµµάτων
αντί του ποσού των 70 εκατοµµυ-
ρίων δραχµών, στην ολοκλήρωση
τού συνόλου των µελετών και
στη δηµοπράτηση του έργου,
µετά την εξασφάλιση της απαι-
τούµενης χρηµατοδότησης από
την κυβέρνηση. Η δοκιµαστική
λειτουργία γίνεται µε ευθύνη του
αναδόχου ο οποίος αναλαµβάνει
και την εκπαίδευση του προσωπι-
κού του δήµου που θα διαχειρι-
στεί το Χ.Υ.Τ.Α.

Ðáñïõóßá ôïõ Áñ÷éåðéóêüðïõ óôéò
12 Éïõëßïõ ç åíèñüíéóÞ ôïõ óôç ÍÜîï
Óôéò 19 Éïõëßïõ ôïí õðïäÝ÷åôáé ç ÐÜñïò
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ΚΚύύρριιεε  ∆∆ιιεευυθθυυννττάά,,
Σε εποχές, όπως η δική µας, που οι
πολιτικοί µας «επιλύουν» προβλήµατα
µέσω της επικοινωνίας, είναι φυσικό
αυτά να πολλαπλασιάζονται και να
µεγαλώνουν και στο τέλος να προκα-
λούν κοινωνική έκρηξη.

Ευτυχώς εµείς εδώ στην Πάρο ζούµε
τον απόηχο αυτών των προβληµάτων,
κυρίως του Λεκανοπεδίου, και µάκα-
ρες καθώς είµαστε, αφήνουµε τα δικά
µικρά να γίνονται µεγάλα, χωρίς να
αντιλαµβανόµαστε ότι θα κληρονοµή-
σουµε στα παιδιά µας προβλήµατα
δισεπίλυτα. Και δεν αναφέροµαι στα
προβλήµατα του περιβάλλοντος, όπου
εκεί θα τα βρούν µπαστούνια, αλλά
στο κτιριακό των σχολείων, που  εν
µέσω «κυνικών καυµάτων» το ξεχάσα-
µε και θα το θυµηθούµε πάλι το
Σεπτέµβριο, όταν η εκπαιδευτική κοι-
νότητα, επιστρέψει «εις τα ίδια», οπότε
θα το θέσει επιτακτικά και θα ζητήσει
την άµεση αντιµετώπισή του. Ίσως και
πάλι βρεθεί ο από µηχανής θεός και
δώσει τη λύση. Είναι βέβαιο όµως, ότι
θα µας ζητήσει το οικόπεδο επί του
οποίου θα χτιστεί το σχολικό συγκρό-
τηµα. Και στην περιοχή της Παροικιάς
δεν υπάρχουν χωράφια της
Λογγοβάρδας. Υπάρχει όµως το αγρο-
κήπιο που είναι 24 στρέµµατα και
παραµένει επί δεκαετίες ανεκµετάλ-
λευτο. Η χρήση του ανήκει στο ∆ήµο,
χάρη στις δικές σας ενέργειες, που το
γλιτώσατε την τελευταία στιγµή από
την εκποίηση του σε ιδιώτες.

Και είναι βέβαια εύκολο η κυριότητά
του να περάσει στο ∆ήµο, εάν γίνουν
συντονισµένες και αποτελεσµατικές
κινήσεις. Ίσως η λύση του κτιριακού
προβλήµατος των σχολείων της
Παροικιάς  να βρίσκεται εκεί.

Θα προσθέσω όµως ότι υπάρχει και
η έκταση Γράβαρη, που τώρα το µεγα-
λύτερο µέρος της είναι πάρκιν. Η
έκταση αυτή είναι σε επαφή µε το
σχολικό συγκρότηµα της
Εκατονταπυλιανής και θα µπορούσε
να αγορασθεί από τον οικονοµικά
ανθηρό δήµο µας.(βλέπε απολογισµό
του δηµάρχου για το 2007) ή από το
δηµόσιο.

Κύριε ∆ιευθυντά λύσεις στα προβλή-
µατα υπάρχουν, αρκεί να κινηθούµε
συλλογικά και µεθοδικά. Όµως εµείς
εδώ στο νησί, µε την απάθεια που µας
διακρίνει, περί άλλα τυρβάζουµε.

Φιλικά
Πάροικος ΤΤ
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Χάρτης - οδηγός
Ένας χάρτης - οδηγός για τους επισκέ-
πτες του νησιού θα τοποθετηθεί πολύ
σύντοµα σε κεντρικά σηµεία της
Παροικιάς. Ο χάρτης θα είναι ενηµερωτι-
κός και αρκετά µεγάλου µεγέθους. Τον
παρουσίασε ο ∆ήµαρχος Πάρου Χρήστος
Βλαχογιάννης στην τελευταία συνεδρίαση
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Προσφέρθηκε
από τον σύλλογο καφε-εστιατόρων Πάρου
στο ∆ήµο και δηµιουργήθηκε µε χορηγία
της Blue Star Ferries.
Υπάρχουν και φορείς στην Πάρο που
έχουν αρχίσει εδώ και καιρό να αντιλαµ-
βάνονται τα συντεχνιακά τους συµφέρο-
ντα µέσα από το γενικότερο συµφέρον
ολόκληρου του νησιού.

Άγιος Φωκάς. Εορτή της Αναλήψεως το 1959. Ο Εµπορικός Σύλλογος, τότε Σύλλογος
Παντοπωλών, ήταν πάντοτε από τους πλέον δραστήριους φορείς της Πάρου. Είναι και η
φύση του εµπορίου, βλέπετε, που κρατά τον έµπορο σε εγρήγορση και τον υποχρεώνει
συχνά σε γρήγορες και αποτελεσµατικές κινήσεις.
Η φωτογραφία αυτή αποτελεί και µνηµόσυνο για όσους δεν βρίσκονται εν ζωή. Οι άνθρω-
ποι αυτοί κάτω από αντίξοες συνθήκες κρατούσαν την οικονοµία του νησιού στα χέρια
τους. (Φωτογραφικό αρχείο Νικολάου Ι. Φραγκούλη)

Ξεκίνημα  με...  δημοσιότητα
Μεγάλες πιένες έζησε το ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Πάρου - Αντιπάρου. Εκεί
που τις συνεδριάσεις σπανίως τις κάλυπταν δηµοσιογράφοι και δεν τις παρα-
κολουθούσαν πολίτες του νησιού συνέβη το τελείως αντίθετο!
Σχεδόν όλα τα ΜΜΕ του νησιού ήταν εκεί, η συνεδρίαση καλύφθηκε και από
το ραδιόφωνο (ΗΧΩ FM) και ήταν παρόντα και µέλη της µειοψηφίας του ∆.Σ.
του ∆ήµου (Κοντός, Μπιζάς, Αλιπράντης) µε θέσεις και απόψεις.
Παρών και ο ∆ήµαρχος του οποίου η παρουσία σχολιάστηκε θετικά.
Λέτε το ενδιαφέρον αυτό να σχετίζεται µε την εισαγγελική παρέµβαση που
βρίσκεται σε εξέλιξη ή αποτελεί µεγάλο γεγονός η πρώτη και µοναδική, για
την ώρα, συνεδρίαση του Λιµενικού Ταµείου εντός του 2008;

ΠΠρροοσσοοχχήή  σσττοουυςς
μμιικκρροοππωωλληηττέέςς
Φραστικό επεισόδιο
είχαµε µε το «καληµέ-
ρα» στην πρώτη συνε-
δρίαση του ∆ηµοτικού
Λιµενικού Ταµείου
Πάρου - Αντιπάρου
µεταξύ του ∆ηµοτικού
Συµβούλου Θεόδωρου
Μελανίτη και της προέ-
δρου του Τοπικού
Συµβουλίου Νάουσας
Μαρίας Τριπολιτσιώτη.
Αφορµή µια θέση πλα-
νόδιου µικροπωλητή
στη Νάουσα. Ο κ.
Μελανίτης κατηγόρησε
την κ. Τριπολιτσιώτη ότι
µεροληπτεί σε βάρος
του µικροπωλητή στέλ-
νοντάς τον µακριά από
το λιµάνι, όπως είχε
κάνει και σε ανάλογες
περιπτώσεις στο παρελ-
θόν και µε άλλους
µικροπωλητές, ενώ η
κ. Τριπολιτσιώτη απά-
ντησε πως η απόφαση
δεν είναι δική της,
αλλά οµόφωνη του
Τοπικού Συµβουλίου
της Νάουσας. Τελικά
µε την παρέµβαση της
προέδρου τα πνεύµατα
ηρέµησαν, και ο µικρο-
πωλητής θα βρεθεί
πάλι κοντά στο λιµάνι.
Καλό είναι τα µέλη του
∆.Σ. του Λιµενικού
Ταµείου να είναι προ-
σεκτικά, γιατί σε ανά-
λογη περίπτωση σε
κάποιο άλλο νησί, πριν
µερικά χρόνια, λίγο
έλειψε να βαρέσει διά-
λυση ο φορέας.

Είναι
ανεξάρτητοςς
και  το  εννοεί…
Ο Γιάννης Αλιπράντης
∆ηµοτικός Σύµβουλος, που
πρόσφατα ανεξαρτητοποιή-
θηκε, υπερψήφισε τα
πεπραγµένα της ∆ηµοτικής
αρχής για το 2007. Αυτό
µάλλον και να το περίµενε
ο επικεφαλής της µειοψη-
φίας του ∆.Σ. κ. Λουίζος
Κοντός. Εκείνο πάντως
που ίσως του ήρθε απρό-
σµενο ήταν το λευκό για το
ίδιο θέµα του Βασίλη
Βεντουρή. Εµείς που γνω-
ρίζουµε καλά το Βασίλη
σχετίζουµε το λευκό µε την
πολύµηνη απουσία του
από τις συνεδριάσεις του
∆.Σ.
Όσο για την απουσία του
κ. Κωνσταντίνου
Σκανδάλη, τέως προέδρου
του ∆ηµοτικού Λιµενικού
Ταµείου, από τις συνεδριά-
σεις των ∆ηµοτικών
Συµβουλίων τους τελευταί-
ους τρεις µήνες, κάποιος
πρέπει να µας εξηγήσει
τους λόγους.

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

ΑΡΓΟΥΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
∆ΙΕΥΘ.: ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΑΡΟΥ,

Τ.Κ. 844 00
ΤΗΛ-FAX: 22840-25161
ΚΙΝ: 6977600158
e-mail: arparos@par.forthnet.gr
Το blog της εφηµερίδας µας:
parianostypos.blogspot.com
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ:  25 ευρώ
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:  100 ευρώ 
Αριθµός λογαριασµού
Εθνικής Τράπεζας για κατάθεση
συνδροµών: 455/743761-79
Αργουζής Κων/νος Κ
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Τον κίνδυνο της απένταξης του
έργου “Αξιοποίηση Σπηλαίου
Αντιπάρου - Α Φάση” από το
Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου,
επισηµαίνει έκθεση του Σώµατος
Επιθεωρητών - Ελεγκτών που την
υπογράφει η βοηθός Επιθεωρητής
Βαθρακοκοίλη Στυλιανή και έχει
ηµεροµηνία 17 Ιουνίου 2008.

Η αιτία για το πρόβληµα που
προέκυψε βρίσκεται στην
αµφισβήτηση της ιδιοκτησίας της
έκτασης που περιβάλλει το σπήλαιο
από ιδιώτη.
Για το θέµα αυτό η έκθεση αναφέρει
τα εξής:
“α) Η Κοινότητα Αντιπάρου, αν και
δεν διέθετε στοιχεία που να αποδει-

κνύουν την κυριότητα της επί της
περιβάλλουσας το σπήλαιο έκτασης,
εξέδωσε βεβαίωση περί του κοινοτικού
της χαρακτήρα, προκειµένου να επι-
τευχθεί η ένταξη του έργου της αξιο-
ποίησης του σπηλαίου σε κοινοτικά
προγράµµατα. Με βάση τη βεβαίωση
αυτή επετεύχθη η συγχρηµατοδότηση
του έργου και η ολοκλήρωση του,
όµως το ιδιοκτησιακό καθεστώς της
έκτασης αµφισβητήθηκε εξ’ αρχής και
εξακολουθεί να αµφισβητείται έως
σήµερα, δεδοµένης της εκκρεµότητας
της εκδίκασης σχετικής αγωγής ενώ-
πιον των πολιτικών δικαστηρίων.
β) Η µη επίλυση της υφιστάµενης
εκκρεµότητας έως 31/12/08, ηµερο-
µηνία λήξης του προγράµµατος, θα
έχει ως συνέπεια την ανάκληση της

απόφασης ένταξης (απένταξη) του
έργου και η Κοινότητα Αντιπάρου θα

κληθεί να επιστρέψει το σύνολο της
χορηγηθείσας χρηµατοδότησης από
τα διαρθρωτικά ταµεία και το
Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων,
καθότι µε αυτήν κατασκευάστηκε ένα
έργο σε ιδιωτική έκταση, γεγονός που
παραβιάζει τους σχετικούς
Κανονισµούς της Ε.Ε.
γ) Οι ληφθείσες και εφαρµοσθείσες
από το Κοινοτικό Συµβούλιο
Αντιπάρου αποφάσεις σχετικά µε τη
σύσταση κοινοπραξίας και την έγκρι-
ση των όρων του σχετικού ιδιωτικού
συµφωνητικού ελήφθησαν κατά
παράβαση των σχετικών διατάξεων του
Π∆410/95 και ως εκ τούτου ορθώς
ανακλήθηκαν στη συνέχεια, ενώ η
απόφαση για συµβιβαστική επίλυση
της δικαστικής διαφοράς ελήφθη σύν-

νοµα.
δ) Η µε αρ.6/52/19-3-
08 απόφαση του Κ.Σ., µε
την οποία ενέκρινε πρό-
ταση αγοράς της έκτασης
υπό την προϋπόθεση
έγκρισης της απόφασης
από τον Γ.Γ. της
Περιφέρειας και αφού ο
ιδιώτης αποδείξει τα ιδιο-
κτησιακά του δικαιώµατα
επί του ακινήτου, ελή-
φθη κατά παράβαση της
διάταξης του άρθρου 191
παρ.1 του ∆ΚΚ και
ορθώς ακυρώθηκε
από τον Γ.Γ. της
Περιφέρειας.

∆. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η Περιφέρεια Νοτίου
Αιγαίου µέσα στο πλαί-
σιο του εποπτικού της
ρόλου διαπίστωσε µη
νόµιµες ενέργειες της
Κοινότητας Αντιπάρου ως
προς τη λήψη των απο-
φάσεων σχετικά µε τη
σύσταση κοινοπραξίας
και την έγκριση των όρων
του σχετικού ιδιωτικού
συµφωνητικού, οι
οποίες, µετά από παρέµ-
βασή της και λαµβάνο-
ντας υπόψη της τις επι-
σηµάνσεις της Ειδικής
Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης
του ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου,
ανακλήθηκαν και ασκή-
θηκε πειθαρχικός έλεγ-
χος στην Πρόεδρο της
Κοινότητας. Κατόπιν των
ανωτέρω η διερεύνηση
της υπόθεσης θεωρείται
περαιωθείσα.

Ε. ΠΡΟΤΑΣΗ
Η Κοινότητα Αντιπάρου
θα πρέπει να απευθυνθεί
στην Κτηµατική
Υπηρεσία Ν. Κυκλάδων
του Υπουργείου
Οικονοµίας &
Οικονοµικών, προκειµέ-
νου να διαπιστωθεί εάν η
επίµαχη έκταση αποτελεί
δηµόσιο κτήµα”.

Με βυζαντινή µεγαλοπρέπεια τελέστηκε το
πρωί της ∆ευτέρας 30ης Ιουνίου στη
Μητρόπολη Αθηνών η χειροτονία του νέου
Μητροπολίτου Παροναξίας κ. Καλλινίκου,
προεξάρχοντος του Μακαριωτάτου
Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης
Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύµου.
«Το κάθε πρόσωπο έχει ανεπανάληπτη αξία
και η στάση του επισκόπου στον καθένα
ξεχωριστά είναι βαρύτατη. ∆εν είναι εύκολο
το έργο, είναι δύσκολο, αλλά συγχρόνως
όµορφο και δηµιουργικό», είπε απευθυνό-
µενος στον νέο Μητροπολίτη ο
Αρχιεπίσκοπος κ.κ. Ιερώνυµος, ενώ δεν
παρέλειψε να τον συµβουλεύσει να διακο-
νεί εσωτερικά, µυστικά, χωρίς εξωτερικές
επιδιώξεις και επιβραβεύσεις. «Όλα αυτά»,
πρόσθεσε, «γίνονται ελεύθερα χωρίς κατα-

ναγκασµό και πίεση. Εµείς οι επίσκοποι
δεν ενδιαφερόµαστε για οπαδούς, αλλά για
τη δηµιουργία της σχέσης των ανθρώπων
µε τον Ιησού Χριστό, µε µέσο εµάς τους
επισκόπους». Σε άλλο σηµείο της οµιλίας
του ο Μακαριώτατος προέτρεψε τον νεοχει-
ροτονηθέντα Μητροπολίτη να έχει προσω-
πική επαφή µε τον κάθε άνθρωπο, διότι το
πρόσωπο του καθενός είναι ανεπανάληπτο
ενώ υπογράµµισε: «να σέβεσαι τον κάθε
ένα που σε πλησιάζει και να τον βλέπεις
σαν εικόνα του Θεού».
«Ο σκοπός της εκκλησίας», σηµείωσε κατα-
λήγοντας, «είναι να µεταµορφώνει το πρό-
σωπο του καθενός και ύστερα όλους µαζί,
από το µη είναι στο είναι».
Το Σάββατο 12 Ιουλίου, παραµονή του
εορτασµού του Αγίου Νικοδήµου, πολιού-

χου της πόλης της Νάξου, θα γίνει η
ενθρόνιση του νέου Μητροπολίτη µε την
παρουσία του Μακαριωτάτου
Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης
Ελλάδας κ.κ. Ιερωνύµου και µεγάλου
αριθµού ιεραρχών.
Στις 19 Ιουλίου θα επαναληφθεί το τυπικό
της ενθρόνισης στην Εκατονταπυλιανή και
µια µέρα µετά στην Αντίπαρο.
Μετά την ολοκλήρωση όλων των διαδικα-
σιών εγκατάστασης αρχίζει και τυπικά η
θητεία του νέου Μητροπολίτη µας, η
οποία, όλοι ευχόµαστε να αποδώσει πολ-
λούς πνευµατικούς καρπούς στην
Παροναξία.

Αναλυτικά το πρόγραµµα της ενθρο-
νίεως του κ. Καλλινίκου σε Νάξο, Πάρο

και Αντίπαρο στη σελ. 11.

Êßíäõíïò áðÝíôáîçò áðü ôï Ð.Å.Ð.
ôïõ Ýñãïõ ôïõ Óðçëáßïõ ÁíôéðÜñïõ 
ΕΕπισημαίννεετται σεε  έκθεεση  ττου  Σώματτος  ΕΕπιθεεωρηττώνν  -  ΕΕλλεεγκττώνν

Το πρόγγραµα της
ενθρονίεως του κ.
Καλλινίκου στην
Πάρο 19 Ιουλίου έχει
ως εξής:
Σάββατο 19 Ιουλίου

10:30: Άφιξις εις
την Πάρο. Υποδοχή
του νέου Μητροπολίτου
υπό του Τοποτηρητού,
προσφώνησις υπό του
δηµάρχου Πάρου κ.
Χρήστου Βλαχογιάννη
τη συµµετοχή
Μητροπολιτών, του
Ιερού Κλήρου, των
Αρχών και του Λαού.

11:00: Ιερόν
Προσκύνηµα
Παναγίας
Εκατοντα-
πυλιανής. Τελετή
Ενθρονίσεως.

13:00: Εστιατόριον
ΚΛΑΡΙΝΟΣ Λεύκες.
Επίσηµον γεύµα.

ΜΜεε  ββυυζζααννττιιννήή  μμεεγγααλλοοππρρέέππεειιαα  ηη  χχεειιρροοττοοννίίαα  ττοουυ  ΜΜηηττρροοπποολλίίττηη  ΠΠααρροοννααξξίίααςς  κκ..  ΚΚααλλλλιιννίίκκοουυ

Óôéò 19 Éïõëßïõ óôçí ÐÜñï êáé óôéò 20 óôçí
Áíôßðáñï ôï ôõðéêü ôçò åíèñïíßóåþò ôïõ 
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Μετά την αποχώρηση του Γιάννη
Ραγκούση από την πολιτική σκηνή
της Πάρου και την πολιτική άπνοια
που ακολούθησε για µεγάλο χρονικό
διάστηµα, αρκετοί ήταν εκείνοι που
άρχισαν να αναρωτιούνται, πως θα
καλυφθεί το πολιτικό κενό στο ∆ήµο
της Πάρου. Οι συζητήσεις περιστρέ-
φονταν στα ονόµατα της Επάρχου
Γρηγορίας Πρωτολάτη, του ∆ηµάρχου
Χρήστου Βλαχογιάννη, του επικεφα-
λής της µειοψηφίας Λουίζου Κοντού
και του Λιµενάρχη Ηλία
Κουντροµιχάλη, ο οποίος ανεπίσηµα
δηλώνει ότι υπό προϋποθέσεις θα
µπορούσε να είναι υποψήφιος
∆ήµαρχος.
Και ενώ τα πράγµατα κυλούσαν
κάπως έτσι, η αιφνιδιαστική παρου-
σία του ∆ηµήτρη Αβραµόπουλου στο
νησί, η εντυπωσιακή εξαγγελία του
για τη δηµιουργία νοσοκοµείου στην
Πάρο και το χρονοδιάγραµµα υλοποί-
ησης του έργου, που συµπίπτει µε
την ηµεροµηνία των δηµοτικών εκλο-
γών, οδηγούν σε συλλογισµούς που
φέρνουν στην επικαιρότητα τον
Λιµενάρχη Πάρου, γνωστό και φίλο
από παλιά του κ. Αβραµόπουλου.
∆εν είναι τυχαίο ότι κατά τις επισκέ-
ψεις του στην Πάρο, επίσηµες και
ανεπίσηµες, ο Υπουργός Υγείας συνο-
δεύονταν πάντοτε από τον Λιµενάρχη
Πάρου κάτι που προκάλεσε σύµφωνα
µε δικές µας πληροφορίες και παρά-
πονα στελεχών της Τοπικής
Οργάνωσης της Ν.∆..
Το δηµοσίευµα της «Φωνής της
Πάρου» την Τετάρτη 2 Ιουλίου σύµ-
φωνα µε το οποίο η Νέα ∆ηµοκρατία
επέλεξε τον υποψήφιό της για τις
∆ηµοτικές εκλογές στο ∆ήµο Πάρου
προκάλεσε την άµεση αντίδραση του
βουλευτή της Νέας ∆ηµοκρατίας
Γιάννη Βρούτση αφού τον εµπλέκει
σε διαδικασίες οι οποίες, όπως είµα-
στε σε θέση να επιβεβαιώσουµε,
ουδέποτε έγιναν στο χώρο της Νέας
∆ηµοκρατίας. Το δηµοσίευµα δεν
αποκαλύπτει το όνοµα του υποψηφί-
ου ∆ηµάρχου µε αποτέλεσµα να
ακούγονται ονόµατα που µπορεί να
µην έχουν ουδεµία σχέση µε την
πραγµατικότητα και τα κίνητρα του
συντάκτη του δηµοσιεύµατος.

Τι έγραφε το δηµοσίευµα
Το δηµοσίευµα της «Φωνής της
Πάρου» στις 2 Ιουλίου έγραφε τα εξής:
«Σύµφωνα µε έγκυρες δηµοσιογραφι-

κές πληροφορίες από κύκλους της
Ρηγίλλης, η Νέα ∆ηµοκρατία έχει ήδη
επιλέξει τον υποψήφιο ∆ήµαρχο για
την Πάρο σε συνεργασία µε τους τοπι-
κούς βουλευτές και πολιτευτές της.
Σύµφωνα µε τις ίδιες πληροφορίες,
πρόκειται για άτοµο που δεν είναι ιδι-
αίτερα γνωστό στο νησί , έχει όµως
πανελλήνια αναγνωρισιµότητα λόγω
του επαγγέλµατός του. Η κάθοδός του
θα είναι ανεξάρτητη, θα επιδιώξει
όµως τη συσπείρωση όλων των στελε-
χών της παράταξης, ενώ θα προσπαθή-
σει να διευρύνει τον κύκλο των συνερ-
γατών του και µε άτοµα από τις άλλες
παρατάξεις (κυρίως από το ΠΑΣΟΚ).
Να σηµειωθεί ότι τόσο ο ίδιος, όσο και
το κυβερνών κόµµα, κινούνται µε κρι-
τήρια αυτοδιοικητικά και όχι στενά
κοµµατικά».

Η δήλωση - διάψευση
του βουλευτή Γιάννη Βρούτση
Στο δηµοσίευµα της εφηµερίδας αντέ-
δρασε άµεσα την εποµένη 3 Ιουλίου
µε δήλωσή του ο βουλευτής του κόµ-
µατος Γιάννης Βρούτσης. Αναλυτικά
η δήλωσή του έχει ως εξής:
«Η Νέα ∆ηµοκρατία είναι, κατεξοχήν,

το κόµµα που ξέρει να σέβεται τους
θεσµούς και να µην παρεµβαίνει στη
λειτουργία τους.
Ως εκ τούτου, οι δηµοτικές εκλογές
που έγιναν τον Οκτώβριο του 2006,
από τις οποίες ουσιαστικά δεν έχουν
περάσει ούτε δυο χρόνια, ανέδειξαν
ένα δηµοτικό συµβούλιο, το οποίο στο
σύνολό του και µέχρι την ολοκλήρωση
της θητείας του, θα έχει ως κύριο
στόχο δράσης του, την αναπτυξιακή
προοπτική της Πάρου και τη βελτίωση
της καθηµερινότητας του Παριανού
πολίτη. Αυτό αφορά το σύνολο των
αιρετών του ∆ήµου Πάρου.
Στη βάση αυτή, η Ν∆ ούτε έχει επιλέξει
νέο υποψήφιο ∆ήµαρχο για το νησί της
Πάρου, ούτε έχει γίνει η παραµικρή
διαβούλευση σε επίπεδο κόµµατος και
εµού για το συγκεκριµένο θέµα. Όταν
και εφόσον πλησιάσουµε στο χρόνο
που η Ν∆ θα αποφασίσει να τοποθετη-
θεί για το συγκεκριµένο ζήτηµα, αυτό
δε θα γίνει εν κρυπτώ, αλλά δηµόσια
αντίστοιχα µε τον σεβασµό και το
κύρος που εκπέµπει ο ίδιος ο θεσµός.
Μέχρι τότε όλοι απρόσκοπτα πρέπει να
εκτελούν τα καθήκοντά τους όπως τους
έταξε ο Παριανός λαός».

Η διάψευση από την Τ.Ο. της Ν.∆.
∆ύο µέρες µετά, στις 5 Ιουλίου, η
Τοπική Νέα ∆ηµοκρατία εξέδωσε την
παρακάτω διάψευση:
«Η Τοπική Οργάνωση Νέας
∆ηµοκρατίας Πάρου-Αντιπάρου µε
αφορµή το δηµοσίευµα της εφηµερίδας
«Φωνή της Πάρου» της Τετάρτης
02/07/08, για δήθεν ειληµµένη από-
φαση των οργάνων του κόµµατος της
Νέας ∆ηµοκρατίας για το πρόσωπο που
θα στηρίξει ως υποψήφιο δήµαρχο
Πάρου στις επόµενες δηµοτικές εκλο-
γές, δηλώνει ότι ουδέποτε συζητήθηκε
στα αρµόδια όργανα τέτοιο θέµα, ούτε
µε τους βουλευτές - πολιτευτές του
νοµού και φυσικά δεν έχει παρθεί από-
φαση γι΄ αυτό το ζήτηµα.
Πάγια θέση της Νέας ∆ηµοκρατίας
είναι ο σεβασµός του θεσµού της τοπι-
κής αυτοδιοίκησης και η στήριξη των
αιρετών εκπροσώπων της, λαµβάνο-
ντας υπόψη την τοπική κοινωνία µε
γνώµονα την πρόοδο του τόπου».

Και δεύτερη ανακοίνωση
Εάν το ζήτηµα σταµατούσε εδώ ίσως ο
θόρυβος που προκλήθηκε «καθ’

Το πανηγύρι των
Αγίων Αναργύρων στον
οµώνυµο λόφο της
Παροικιάς συγκέντρω-
σε και φέτος πολύ
κόσµο.
Με ενέργειες του
Συλλόγου των Φίλων
της Ι. Μονής ευπρεπί-
στηκε το κτιριακό
συγκρότηµα της µονής
και έλαµπε από καθα-
ριότητα.
Την παραµονή 30
Ιουνίου τελέσθηκε ο
εσπερινός από τον
πατέρα Στυλιανό
Μπιζά, αφού, όπως εξήγησε ο
ίδιος, οι άλλοι ιερείς βρίσκονταν
στην Αθήνα για τη χειροτονία του
νέου µας Μητροπολίτη

Καλλίνικου.
Μετά τον εσπερινό ακολούθησε το
παραδοσιακό γλέντι µε προσφορά
από το Σύλλογο σούµας και ψηµέ-

νου στα κάρβουνα παστού ψαριού
και χταποδιού.
Την εποµένη το πρωί, εορτή των
Αγίων Αναργύρων τελέσθηκε και

πάλι από τον πατέρα
Στυλιανό Μπιζά η Θεία
Λειτουργία µε την συµ-
µετοχή πλήθους
πιστών.
Ο σύλλογος Φίλων της
Ι. Μ. Αγίων Αναργύρων
ιδρύθηκε το 1993 και
µε ενέργειές του, σε
στενή συνεργασία µε
το Ιερό Προσκύνηµα τη
Εκατονταπυλιανής,
ξεκίνησε την ανακαίνι-
ση της µονής η οποίας
ολοκληρώθηκε από το
Ιερό Προσκύνηµα.
Τελευταίο έργο του

Συλλόγου είναι η κατασκευή χει-
ροποίητου ξυλόγλυπτου τέµπλου,
καλλιτεχνικό δηµιούργηµα του
ξυλογλύπτη Αντώνη Ρούσσου.

Πολύς ο κόσµος και φέτος στο πανηγύρι των Αγίων Αναργύρων
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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

υπερβολήν» θα είχε σταµατήσει.
Όµως τη ∆ευτέρα 7 Ιουλίου ακολού-
θησε δεύτερη ανακοίνωση της Νέας
∆ηµοκρατίας µε τίτλο «Η Νέα δηµο-
κρατία δεν προσπάθησε ποτέ να χει-
ραγωγήσει τους πολίτες του νησιού
µας» και της οποίας το περιεχόµενο
έχει ως εξής:
«Με αφορµή δηµοσιεύµατα και φήµες
που έχουν αναπτυχθεί το τελευταίο
διάστηµα και έχουν να κάνουν µε τον
υποψήφιο δήµαρχο των επερχόµενων
δηµοτικών εκλογών, θα θέλαµε να
κάνουµε κάποιες επισηµάνσεις.
Καταρχήν, η Νέα ∆ηµοκρατία, το
κόµµα των µεταρρυθµίσεων, το κόµµα
των µεγάλων αποφάσεων, ανέκαθεν
σεβόταν τους θεσµούς και δεν θα
παρεκκλίνει τώρα της πορείας της.
Η «στήριξη» στον όποιον υποψήφιο θα
γίνει µε ανοικτές διαδικασίες και µε
γνώµονα το καλό του τόπου και το
συµφέρον των κατοίκων του.
Η Νέα ∆ηµοκρατία  αν και είναι ξεκά-
θαρα η πρώτη δύναµη στην Πάρο,
παρόλα αυτά δεν προσπάθησε ποτέ να
χειραγωγήσει τους πολίτες ψηφοφό-
ρους του νησιού. Μέσα από ένα ευρύ
διάλογο, όλοι µαζί θα προσπαθήσουµε

να αναδείξουµε τους κατάλληλους
ανθρώπους, µε ήθος  που πάνω από το
προσωπικό τους συµφέρον θα βάλουν
το συµφέρον του τόπου.
∆εν θα παίξουµε µε τα «χρώµατα», µε
τους δήθεν  «ανεξάρτητους» υποψηφί-
ους , δε θα στήσουµε µηχανισµούς
ηρωοποίησης κανενός. Αυτά ανήκουν
στο παρελθόν και οι εµπνευστές τους
έχουν καταδικαστεί στη συνείδηση
όλου του σκεπτόµενου παριανού λαού.
Τέλος, χαιρόµαστε που όλοι ασχολού-
νται µαζί µας, έστω κι αν κάποιες
φορές τα λεγόµενα ή τα γραφόµενα
τους έχουν µια δόση υπερβολής. Αυτό
σηµαίνει πως µας σκέπτονται, µας
αγαπούν και µας υπολογίζουν. Θα
προσπαθήσουµε λοιπόν να µην τους
διαψεύσουµε!

Από το γραφείο Τύπου και
∆ηµοσίων Σχέσεων

της ∆ηµοτικής Τοπικής
Οργάνωσης Νέας ∆ηµοκρατίας

Πάρου - Αντιπάρου»

Για όσους γνωρίζουν την ιστορία της
παράταξης της «Ενιαίας ∆ηµοτικής
Κίνησης Πολιτών Πάρου» µε επικεφα-
λής τον κ. Κοντό ανεξάρτητα από το
ποσοστό που έλαβε στις δηµοτικές

εκλογές και το οποίο κατά τη γνώµη
µας την αδικεί, κανείς δεν µπορεί να
αµφισβητήσει τις άψογες δηµοκρατι-
κές διαδικασίες µε τις οποίες λειτούρ-
γησε. Και στη δεύτερη ανακοίνωση
της Νέας ∆ηµοκρατίας υπάρχει εµµο-
νή στην τήρηση αυτών των ανοιχτών
διαδικασιών και για τις προσεχείς
δηµοτικές εκλογές. Αντίθετα ασκεί
κριτική σε όσους εκµεταλλεύονται
κόµµατα εµφανιζόµενοι τάχα ως ανε-
ξάρτητοι υποψήφιοι, στήνοντας προ-
σωπικούς µηχανισµούς ηρωοποίησης.

Ποιούς υπονοεί
Φαίνεται ότι στο πολιτικό παρασκήνιο
της Πάρου βρίσκονται σε εξέλιξη
ανταγωνισµοί προσώπων για τη διεκ-
δίκηση του τίτλου του ∆ηµάρχου
Πάρου. ∆ηµιουργούνται συσχετισµοί,
αρχίζουν να τοποθετούνται συµπολί-
τες µας και αναπτύσσονται πολιτικοί
σχεδιασµοί µε σηµείο αναφοράς το
εκλογικό σώµα της Νέας ∆ηµοκρατίας
το οποίο ειδικά στην Πάρο είναι γνω-
στό για τη ρευστότητά του. Τα ονόµα-
τα που ακούγονται να εκπροσωπούν
τις τάσεις που αναφέρονται στη δεύτε-

ρη ανακοίνωση της Νέας ∆ηµοκρατίας
είναι του κ. Λουίζου Κοντού και του
Λιµενάρχη Πάρου κ. Ηλία
Κουντροµιχάλη ο οποίος λέγεται, ότι
στηρίζεται, στην προσπάθειά του, και
από εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα.
Με βάση τα µέχρι τώρα δεδοµένα
εκτιµάται ότι θα υπάρξει σοβαρός
προβληµατισµός για το πρόσωπο που
θα επιλεγεί από πλευράς Νέας
∆ηµοκρατίας αν ληφθεί υπόψη και η
δήλωση που επαναλαµβάνεται συχνά
-και την Τρίτη 8 Ιουλίου στον «ΗΧΩ
FM»- του κ. Βρούτση: «Υπάρχει ένα
ζήτηµα όµως, ειδικά για την Πάρο, το
οποίο θα αντιµετωπισθεί στο χρόνο
που θα είναι ώριµο το ζήτηµα και θα
ακουµπήσει όλο το νοµό Κυκλάδων.
Και για αυτό το ζήτηµα, προσωπικά
γνωρίζετε, ότι ήταν από τις πρώτες
δηλώσεις που έκανα ως νέος βουλευ-
τής του νοµού Κυκλάδων. Και συγκε-
κριµένα, για να υπενθυµίσω, είχα πει
ότι θεωρώ πολιτικό παράδοξο η Νέα
∆ηµοκρατία να θριαµβεύει του
ΠΑ.ΣΟ.Κ. µε 7,5 µονάδες στις τελευ-
ταίες εκλογές, µε 7 στις προηγούµε-
νες και να παθαίνει αυτοδιοικητικό
Βατερλώ, κάθε φορά που έχουµε
αυτοδιοικητικές εκλογές. Είναι ένα
ζήτηµα το οποίο θέλει εξέταση, θα µε
απασχολήσει και θα ασχοληθώ και
εγώ προσωπικά».

Τι συµβαίνει στους άλλους
πολιτικούς χώρους
Στο προσκήνιο των άλλων πολιτικών
χώρων δεν υπάρχει τίποτα το ουσια-
στικό που θα µπορούσαµε να σχολιά-
σουµε και να αξιολογήσουµε. Το µεν
ΠΑ.ΣΟ.Κ. εξέλεξε πρόσφατα νέα τοπι-
κή ηγεσία που όµως δεν µας έχει
δώσει ακόµη δείγµατα πολιτικής
γραφής για τα δηµοτικά µας πράγµα-
τα η δε δηµοτική αρχή είναι χαµένη
στα προβλήµατα της καθηµερινότητας
που την καλοκαιρινή περίοδο είναι
πολλά και έντονα. Εκτός από τα ονό-
µατα του κ. Χρήστου Βλαχογιάννη
και της κ. Γρηγορίας Πρωτολάτη που
έχουν ακουστεί, και στο χώρο του
ΠΑ.ΣΟ.Κ. υπάρχει προβληµατισµός
και αναζητείται τρίτο άφθαρτο πρόσω-
πο που να συσπειρώνει το µεγαλύτερο
ποσοστό των ψηφοφόρων του. Τέλος
και όσον αφορά την αριστερά επί του
παρόντος δεν έχει ακουστεί τίποτα
απολύτως.
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ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟ
Το Γρι-Γρι “Μαρία”

ΤΣΑΝΤΑΝΗΣ
ΦΡ. ΑΡΣΕΝΙΟΣ

Ο  ΑΜΕΣ  Νηρέας  Νάουσας
ανακοίνωσε  μεταγραφές
Τις τρεις πρώτες µεταγραφές ανακοίνωσε η ποδοσφαι-
ρική οµάδα του ΑΜΕΣ Νηρέα Νάουσας, η µοναδική
οµάδα που θα εκπροσωπήσει το ποδόσφαιρο των
Κυκλάδων την επόµενη περίοδο στη ∆’ Εθνική. Εκτός
από τους νεαποκτηθέντες παίκτες η οµάδα της
Νάουσας ανακοίνωσε και τα ονό-
µατα τεσσάρων ποδοσφαιριστών
που δεν θα συνεχίσουν στο σύλ-
λογο.
Ποιοι αποκτήθηκαν
Με µια λιτή ανακοίνωση ο ΑΜΕΣ
Νηρέας Νάουσας έκανε γνωστούς
τους πρώτους παίκτες που ενέτα-
ξε στο δυναµικό του: «Η διοίκηση
του ΑΜΕΣ Νηρέα Νάουσας ανα-
κοινώνει ότι οι ποδοσφαιριστές ∆.
Μητσοπουλος, Σ.
Αποστολοπουλος και Θ.
Μητροπουλος θα συνεχίσουν την
ποδοσφαιρική τους καριέρα στην
µεγάλη οικογένεια του Νηρέα».
Το πρώτο µεταγραφικό απόκτηµα
είναι ο Σπύρος Αποστολόπουλος,
22 χρόνων, µέσος και η προη-
γούµενη οµάδα του ήταν η ∆όξα
Μεγαλόπολης (∆’ εθνική).
Το δεύτερο, ο Θοδωρής
Μητρόπουλος είναι επίσης 22
χρόνων, µεσοεπιθετικός και η προηγούµενη οµάδα του
ήταν τα Γλυκά Νερά (∆’ εθνική). Τέλος ο Νηρέας απέ-
κτησε και τον 19χρονο ∆ηµήτρη Μητσόπουλο.
Αγωνίζεται στη θέση του στόπερ και η προηγούµενη
οµάδα του ήταν ο Σαρωνικός (∆’ εθνική).
Ποιοί φεύγουν
Πέρα από τις τρεις µεταγραφές ο Νηρέας ανακοίνωσε
και τέσσερις παίκτες που αποτελούν παρελθόν από την
οµάδα ανάµεσά τους και ο πρώτος σκόρερ του περυσι-
νού πρωταθλήµατος Λευτέρης ∆ουλγεράκης. Η διοίκη-
ση του ΑΜΕΣ Νηρέα Νάουσας στη σχετική της ανακοί-
νωση τονίζει τα εξής: «Παρελθόν από την οµάδα µας
αποτελούν οι ∆ουλγερακης Λευτέρης, Τσουνάκης
Βαγγέλης, Γέραλης Βαγγέλης, Κραβαρίτης Κων/νος. Η
διοίκηση του ΑΜΕΣ Νηρέα τους ευχαριστεί θερµά για
την άψογη συνεργασία που είχε µαζί τους και τους
εύχεται καλή συνέχεια στην ποδοσφαιρική τους καριέ-
ρα».

Την πρώτη του συνεδρία-
ση, µετά από περίπου 18
µήνες απραξίας, πραγµατο-
ποίησε την Παρασκευή 4
Ιουλίου το νέο ∆.Σ. του
∆ηµοτικού Λιµενικού
Ταµείου Πάρου -
Αντιπάρου.
Η νέα πρόεδρος του ∆.Σ. κ.
Βάσω Σκαραµαγκά στις
σύντοµες δηλώσεις της
δεσµεύτηκε ότι το ∆.Σ. θα
λειτουργήσει συλλογικά,
ενώ ζήτησε από τα µέλη
του ∆.Σ. -ήταν όλα παρό-
ντα- τη βοήθεια και τη
συνεργασία τους.
Το παρόν στη συνεδρίαση
έδωσε και ο ∆ήµαρχος
Χρήστος Βλαχογιάννης, ο
οποίος τόνισε µεταξύ
άλλων, ότι το έργο του ∆.Σ.
του Λιµενικού Ταµείου είναι
πάρα πολύ δύσκολο, και ότι
ο ∆ήµος θα σταθεί δίπλα
του και θα το στηρίξει
όποτε και εάν χρειαστεί.
Το παρόν στη συνεδρίαση
έδωσαν ο επικεφαλής της
µειοψηφίας του ∆ήµου κ.
Λουίζος Κοντός, ο δηµοτι-
κός σύµβουλος της µειοψη-
φίας κ. Κώστας Μπιζάς και
ο ανεξάρτητος δηµοτικός
σύµβουλος κ. Γιάννης
Αλιπράντης. Και οι τρεις
έκαναν συχνές παρεµβάσεις
κατά τη διάρκεια συζήτησης
των θεµάτων της ηµερή-
σιας διάταξης.
Το Λιµενικό Ταµείο προχώ-
ρησε στη συγκρότηση
τριών επιτροπών µε στόχο
την όσο το δυνατόν καλύ-
τερη λειτουργία του.
Οµόφωνα συγκροτήθηκε
επιτροπή ελέγχου για την
παραχώρηση χρήσης και

εκµετάλλευσης χερσαίας
ζώνης Πάρου και Αντιπάρου
από το ∆ηµοτικό Λιµενικό
Ταµείο και επιβολή τελών.
Την επιτροπή θα την απαρ-
τίζουν δυο υπάλληλοι του
∆ήµου (διοικητικός, οικονο-
µικός), ένα µέλος από το
∆.Σ. του Λιµενικού Ταµείου
και ο πρόεδρος του Τοπικού
∆ιαµερίσµατος της περιοχής
που θα βρίσκεται η χερσαία
ζώνη.
Επίσης µε οµόφωνη απόφα-
ση συγκροτήθηκε επιτροπή
από µέλη του ∆.Σ. για τη
σύνταξη τεχνικού προγράµ-
µατος 2008 (καταγραφή,
ιεράρχηση αναγκών ανά
τοπικό διαµέρισµα, προ-
γραµµατισµός έργων, µελε-
τών, προµηθειών έτους
2008). 
Στην πενταµελή επιτροπή
µετέχουν τα µέλη του ∆.Σ.
του Λιµενικού Ταµείου Στ.
Γαβαλάς, Αλ. Μελανίτης, Μ.
Φραγκούλη, Βαρβάρα.
Φαρούπου – Μανέτα και ο
δηµοτικός Σύµβουλος
Γιάννης Αλιπράντης.
Τέλος συγκροτήθηκε  επι-
τροπή για τη συγκέντρωση
και καταγραφή οφειλών
παρελθόντων ετών (προµη-
θειών, µελετών, έργων).
Την τριµελή επιτροπή
απαρτίζουν ο Στ. Γαβαλάς,
Ευρ. Ακάλεστος και η Β.
Σκαραµαγκά.
Έπειτα από σχετικό αίτηµα
του κ. Κοντού, που αποδέ-
χθηκε η πρόεδρος του
Λιµενικού Ταµείου κ. Βάσω

Σκαραµαγκά, οι επιτροπές
θα ενηµερώνουν για τα
αποτελέσµατά τους κάθε 15
ηµέρες.
Από τον Λιµενάρχη Πάρου
Ηλία Κουντροµιχάλη έγινε
προς το σώµα ενηµέρωση
για την πορεία εργασιών για
την αποκατάσταση των
ζηµιών στον κεντρικό προ-
βλήτα της Παροικιάς µετά
και το συµβάν µε την πρό-
σκρουση του «Παναγία
Κρηµνιώτισσα». 
Ο κ. Κουντροµιχάλης διαβε-
βαίωσε ότι οι εργασίες θα
ολοκληρωθούν και πως δεν
θα υπάρξει πρόβληµα κατά
την καλοκαιρινή περίοδο.
Υπενθύµισε όµως το πρό-
βληµα µε τις σπηλαιώσεις
που έχει υποστεί ο προβλή-
τας και η µελέτη που υπάρ-
χει, για την επισκευή του,
ύψους 500.000 ευρώ.
Το ∆.Σ. του Λιµενικού
Ταµείου έπειτα από σχετικό
αίτηµα της ∆ΕΠΑ αποφάσι-
σε να λειτουργήσει ο χώρος
µέσα στο λιµάνι µόνο για
τη φύλαξη αποσκευών.
Στην απόφαση αυτή µειο-
ψήφησαν ο Λιµενάρχης
Πάρου (για λόγους ασφα-
λείας κυρίως) και η πρόε-
δρος της Κοινότητας
Αντιπάρου. Το ∆..Σ. απέρρι-
ψε το δεύτερο αίτηµα της
∆ΕΠΑ για γραφείο πληρο-
φοριών και αυτό γιατί στο
µύλο έξω από το λιµάνι ήδη
λειτουργεί γραφείο πληρο-
φοριών του Ελληνικού
Οργανισµού Τουρισµού.

Οι οµπρέλες θα κάνουν
πολύ σύντοµα την εµφάνι-
σή τους και στον καινούρ-
γιο πεζόδροµο στα Λειβάδια
για την κάλυψη τραπεζοκα-
θισµάτων. Οι δυο αιτήσεις
που είχαν κατατεθεί στο
∆.Σ. του Λιµενικού Ταµείου
έγιναν δεκτές. Οι οµπρέλες
θα είναι λευκές και συγκε-
κριµένων προδιαγραφών
σύµφωνα µε την κανονιστι-
κή του ∆ήµου Πάρου.
Όλες οι αιτήσεις που κατα-
τέθηκαν για παροχή αδειών
υπαίθριου στάσιµου εµπορί-
ου έγιναν δεκτές. Αρκετές
από τις αιτήσεις που κατα-
τέθηκαν ήταν χρονικά
εκπρόθεσµες αλλά, όπως
τόνισε η πρόεδρος του
Λιµενικού Ταµείου κ. Βάσω
Σκαραµαγκά, θα πρέπει να
γίνουν δεκτές και µόνο για
φέτος αφού δεν συνεδρίαζε
το ∆.Σ. για ένα µεγάλο χρο-
νικό διάστηµα, όχι µε ευθύ-
νη δική τους. Οι άδειες που
δόθηκαν είναι τέσσερις για
τη Νάουσα δυο για την
Παροικιά και µια για την
Αντίπαρο.
Το Λιµενικό ταµείο έκανε
δεκτό το αίτηµα του κ.
Κάπαρη Ελευθερίου για επι-
σκευή - συντήρηση µικρής
γέφυρας απορροής οµβρίων
υδάτων µε δικές του δαπά-
νες.
Η Αντιδήµαρχος Πάρου και
µέλος του ∆.Σ. του
Λιµενικού Ταµείου κ. ‘Άννα
Κάγκανη εξελέγη οµόφωνα
γραµµατέας του ∆.Σ.

Συνεδρίασε
το  ∆.Σ.  του
∆ημοτικού
Λιμενικού
Ταμείου

Óõãêñüôçóå åðéôñïðÝò,
ðÞñå áðïöÜóåéò
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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
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ζαχαροµπακλαβάς, ζυµαρικά � χυλοπίτες � λάδι � τραχανάς,
κρασιά Πάρου & Σαντορίνης, σούµα Πάρου � κίτρο Νάξου,
τυριά Πάρου & Νάξου, βιολογικά προϊόντα

ΠΑΡΟΣ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ τηλ.: 22840 24254, fax: 22840 24977

ΝΑΟΥΣΑ περιφερειακός Νάουσας - Μάρπησσας

τηλ.: 22840 28557, fax: 22840 24977

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ τηλ.: 22840 61196

Με µεγάλη επιτυχία πραγ-
µατοποιήθηκε η 1η
Έκθεση Ζωγραφικής -
Τεχνολογίας των µαθητών
του Γυµνασίου µε Τ.Λ.
Αντιπάρου από τις 21-26
Ιουνίου 2008, στην αίθου-
σα « Βασιλείου και Πηγής
Καλουδά » του ∆ηµοτικού
Σχολείου Αντιπάρου.
Στα εγκαίνια της έκθεσης
παρευρέθηκαν ο
Προϊστάµενος του 5ου
Γραφείου ∆.Ε. κ.
Αριστείδης Βαρριάς, ο
οποίος απηύθυνε χαιρετι-
σµό, γονείς και µαθητές αλλά και
επισκέπτες του νησιού. Οι καθη-
γήτριες ∆ήµητρα Χανιώτη
(Καλλιτεχνικών) και Μαρία
Καταρτζή(Τεχνολογίας) ευχαρι-
στούν πολύ τα παιδιά για την

όρεξη µε την οποία δούλεψαν που
απέφερε ένα πολύ καλό εικαστικό
αποτέλεσµα. Επίσης ευχαριστούν
πολύ τον ∆ιευθυντή του σχολείου
κ. Χαρίλαο Καµπουρίδη για την
καλή συνεργασία τους και του
εύχονται καλή επιτυχία στη νέα

του θέση. Τέλος ευχαριστούν τον
∆ιευθυντή του ∆ηµοτικού
Σχολείου Αντιπάρου κ. Ηλία
Κανετούνη για την ευγενική παρα-
χώρηση της αίθουσας «Βασιλείου
και Πηγής Καλουδά» στην οποία
πραγµατοποιήθηκε η έκθεση.

Καθάρισαν
τις ακτές
Ο ∆ήµος Πάρου, σε συνεργασία µε τα σχο-
λεία του νησιού διοργάνωσε στο διάστηµα
από 20 Μαΐου - 10 Ιουνίου, πρόγραµµα
καθαριότητας των ακτών.
Για µια ακόµη χρονιά µαθητές και εκπαι-
δευτικοί έδειξαν την ευαισθησία τους στα
περιβαλλοντικά ζητήµατα.
Τα σχολεία που συµµετείχαν ήταν  το
Λύκειο, το Γυµνάσιο και το  ∆ηµοτικό
Νάουσας, το Α΄ ∆ηµοτικό και το ∆΄
Νηπιαγωγείο Παροικιάς και το
Νηπιαγωγείο Μαρµάρων.
Η αντιδήµαρχος Άννα Κάγκανη ευχαριστεί
τους µικρούς και µεγάλους πρωταγωνιστές
της εκστρατείας αυτής και τους διαβεβαιώ-
νει  ότι η προσπάθεια αυτή θα έχει συνέ-
χεια, αφού η προστασία και η βιώσιµη δια-
χείριση των ακτών είναι µια υπόθεση που
αφορά όλους µας. 
Τέλος στον καθαρισµό ενός µεγάλου
µέρους του λιµανιού στο Πίσω Λιβάδι προ-
χώρησε το Aegean Institute σε συνεργασία
µε το Μεσόγειος SOS, την Ελληνική
Εταιρία τον ∆ήµο Πάρου και φοιτητές του
Indiana niversity. Η µεγάλη ποσότητα
σκουπιδιών που ανασύρθηκε από το βυθό
προβληµάτισε αφού και πέρυσι είχε γίνει
καθαρισµός στο ίδιο σηµείο.
Ο ∆ήµος ευχαριστεί την κάβα Γεωργίου
Ζούµη και το αρτοποιείο Χρήστου Ζουµή
για τα αναψυκτικά που προσέφεραν.

Από τις 24 – 28 Ιουνίου 2008, πραγµατοποιήθηκε
στην Αθήνα στο Ξενοδοχείο Μ .Βρετανία, το παγκό-
σµιο συνέδριο «CRUISE IN GREECE» µε συνδιορ-
γάνωση του HATTA και του ∆ιεθνούς Οργανισµού
SEA- TRADE υπό την αιγίδα και την υποστήριξη
του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης .
Σκοπός του Συνεδρίου ήταν η ανάπτυξη της κρουα-
ζιέρας στην Ελλάδα και η ανάδειξη νέων επισκέψι-
µων προορισµών, ώστε η χώρα µας να γίνει κόµβος
κρουαζιέρας στην Ανατολική Μεσόγειο.
Ο ∆ήµος της Πάρου για το σκοπό αυτό διέθεσε το
ποσό των 7.500 € και  έλαβε µέρος στο Συνέδριο ως
«ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ» µε δικό του τραπέζι WORK
SHOP (table 9) και ενός promotional stand στο
Royal Room του ξενοδοχείου.
Το ∆ήµο εκπροσώπησαν :
�� Ο ∆ήµαρχος Πάρου κ Χρήστος Βλαχογιάννης
�� Η Πρόεδρος του Λιµενικού Ταµείου Πάρου-
Αντιπάρου κ.Βάσω Σκαραµαγκά
�� Το µέλος της Τουριστικής Επιτροπής – ξεναγός κ.
Χριστίνα Φωκιανού

�� Ο Εκπρόσωπος των Τουριστικών Πρακτόρων κ.
∆ηµήτριος Πετρόπουλος
Οι εκπρόσωποι του ∆ήµου, που έλαβαν µέρος στο
Συνέδριο, παρακολούθησαν και όλες τις παράλλη-
λες εκδηλώσεις που ως χρυσοί χορηγοί, µπορούσαν
να συµµετέχουν και είχαν  συναντήσεις µε εκπρο-
σώπους της παγκόσµιας κρουαζιέρας όπως:
�� Ο Steve Riester της Norwegian Cruise Line
�� O Michae Pawlus της Regent Seven Seas
�� Ο Mario Parodi Oceania
�� O Εκπρόσωπος της Ocean Village
�� O Graig Milan της Royal Caribbean Cruises
�� O Bruce Krumrine της Princess Cruises
�� O Εκπρόσωπος της Costa
�� O Claudius Docekal της Sea Dream Yacht Club 
�� Ο Αmilcar Cascais της Carnival Cruise Lines
�� H κ. ∆οξάνη της Pullmantur
�� O Harald Vanderosten - Soicken της AIDA
Cruises
Οι εργασίες του Συνεδρίου έληξαν µε επιτυχία
τέτοια που αποφασίσθηκε η ετήσια καθιέρωση του.

Óõììåôåß÷å êáé ç ÐÜñïò óôï Ðáãêüóìéï óõíÝäñéï ãéá ôçí êñïõáæéÝñá

Αππό  μαθητέςς  Γυμνασίου  και  λυκειακών  τάξεων  Αντιππάρου

¸êèåóç æùãñáöéêÞò êáé ôå÷íïëïãßáò



Π α ρ ι α ν ό ς  Τ ύ π ο ςΠ α ρ ι α ν ό ς  Τ ύ π ο ς8 Πέμπτη  10  Ιουλίου 2008

Ο Παριανός Τύπος δηµοσιεύει αυτούσιο το
κείµενο του απολογισµού των πεπραγµέ-
νων της δηµοτικής αρχής για το οικονοµι-
κό έτος 2007, όπως το διάβασε στη συνε-
δρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ο
∆ήµαρχος Χρήστος Βλαχογιάννης. Η συνε-
δρίαση πραγµατοποιήθηκε στις 2 Ιουλίου
2008 και ο απολογισµός εγκρίθηκε κατά
πλειοψηφία.

“Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος αυτή την
περίοδο σύµφωνα µε το άρθρο 217 ∆.Κ.Κ. γί-
νεται ο απολογισµός πεπραγµένων της ∆ηµο-
τικής Αρχής, ένας απολογισµός που συµπεριλαµ-
βάνει όλες τις δραστηριότητες της χρονιάς που
πέρασε.
Για να είµαστε όµως αντικειµενικοί στην κρίση
µας θα πρέπει ευθύς εξ αρχής να τονίσουµε ότι
το 2007, αλλά απ’ ότι φαίνεται και το 2008,
αποτελούν µεταβατική περίοδο καθ’ ότι βρισκό-
µαστε στη φάση της ολοκλήρωσης των έργων
που είχαν ενταχθεί στο Γ’ ΚΠΣ και ένα βήµα
πριν από την ένταξη νέων έργων στο ΕΣΠΑ,
εποµένως είναι λογικό να παρατηρείται κάποια
στασιµότητα σ’ ότι αφορά την ένταξη νέων
έργων.
Εµείς αυτή την χρονική περίοδο προετοιµαζό-
µαστε ώστε να διεκδικήσουµε στο πλαίσιο του
ΕΣΠΑ την ένταξη έργων που είναι απαραίτητα
για το νησί µας. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο
ότι τη χρονιά που πέρασε ξεκινήσαµε την εκπό-
νηση του επιχειρησιακού προγράµµατος.
Ξέρουµε πολύ καλά ότι η διάρθρωση της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης παρουσιάζει συνεχή εξέ-
λιξη και γι’ αυτό απαιτεί συνεχή ενηµέρωση,
υψηλό βαθµό οργάνωσης και τεχνογνωσία.
Εµείς έχουµε ολοκληρώσει το στρατηγικό σχε-
διασµό (Α’ Φάση Επιχειρησιακού Προγράµµα-
τος) και σύντοµα κατά πάσα πιθανότητα στην
επόµενη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβου-
λίου θα έρθει προς ψήφιση και το υπόλοιπο
µέρος (επιχειρησιακός και οικονοµικός προγραµ-
µατισµός).
Σηµαντικό επίσης είναι ότι ο ∆ήµος µας έχει
προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για να εξα-
σφαλίσει την πιστοποίηση η οποία είναι απαραί-
τητη για να µπορεί να εκτελέσει έργα ΕΣΠΑ.
Είναι γεγονός ότι ο πλέον κρίσιµος δείκτης για
να διαπιστώσει κανείς την κατάσταση, την πο-
ρεία και κυρίως την δυναµική που µπορεί να
αναπτύξει ένας δήµος στο µέλλον είναι η οικο-
νοµική του δυνατότητα θα έλεγα ότι, γενικά οι
ΟΤΑ της χώρας µας δεν είναι στα καλύτερά τους
αφού όπως ξέρουµε όλοι έχουν σοβαρά οικονο-
µικά προβλήµατα εξαιτίας της µη απόδοσης των
παρακρατηθέντων πόρων που τους ανήκουν και
της συνεχoύς εκχώρησης νέων αρµοδιοτήτων
χωρίς να συνοδεύονται µε τους αντίστοιχους
οικονοµικούς πόρους µε αποτέλεσµα πολλοί εξ
αυτών να καταφεύγουν σε δα-νεισµούς για να
µπορέσουν να ανταποκριθούν στις ανειληµµένες
υποχρεώσεις τους (ακόµα και για τη µισθοδοσία
των υπαλλήλων).
Ο ∆ήµος της Πάρου, σε καµιά περίπτωση δεν
ανήκει στην κατηγορία αυτή, η οικονοµική του
κατάσταση είναι «υγιής» δεν έχει προβεί σε
κανένα δανεισµό, ανταποκρίνεται µε το παραπά-
νω σ’ όλες τις υποχρεώσεις του, χρηµατοδοτεί
συλλόγους, συµµετέχει ως συνδιοργανωτής σε
πολλές δραστηριότητες. Πρέπει όλοι µας όµως
να αντιληφθούµε ότι ο ∆ήµος δεν έχει θάλασσα
χρηµάτων και ότι αυτά τα χρήµατα πρέπει να τα
διαχειριζόµαστε µε σωστό προγραµµατισµό και
να µην τα δαπανούµε µε ελαφρά τη καρδία.

Η οικονοµική κατάσταση του ∆ήµου στις
31/12/2007 έχει ανακεφαλαιωτικά ως
εξής:
Τακτικά έσοδα: 6.863.065,22
Έκτακτα έσοδα: 7.777.331,61
Χρηµατικό υπόλοιπο έναρξης: 1.452.424,35
Σύνολο: 16.092.821,16
Σύνολο εξόδων: 14.506.464,78
Χρηµατικό υπόλοιπο τέλος χρήσης:
1.586.356,38
Σύνολο: 16.092.821,16

Σ’ αυτό το σηµείο θέλω να σας γνωρίσω ότι, η
προσπάθεια του ∆ήµου και της Οικονοµικής
Υπηρεσίας που έγινε τελευταία µε την εφαρµογή
του Ν.3649/2008, απέδωσε σηµαντικά.
Έγινε ρύθµιση 263 οφειλετών και το συνολικό
ποσό που ρυθµίστηκε ανέρχεται στο ποσό των
520.609,41 ευρώ.
Το µήνυµα θα πρέπει να ληφθεί απ’ όλους, δεν

υπάρχουν πολίτες διαφορετικών κατηγοριών.
Όλοι στις υποχρεώσεις µας πρέπει να είµαστε
συνεπείς. Ο ∆ήµος θα απαιτήσει τα έσοδα που
του ανήκουν µε κάθε νόµιµο τρόπο.
Εποµένως µπορείτε να αντιληφθείτε ότι αυτά
που λέγονται από µερικούς για την οικονοµική
κατάσταση του ∆ήµου µόνο ως κακόβουλα µπο-
ρούν να χαρακτηρισθούν και σε καµία περίπτω-
ση δεν ισχύουν. Απλώς εντάσσονται στο πλαίσιο
της στείρας κριτικής για την εξυπηρέτηση άλλων
σκοπιµοτήτων και σε καµία περίπτωση δεν λει-
τουργούν θετικά για το ∆ήµο.
Για το 2007 σχετικά µε τα έργα του ∆ήµου έχω
να επισηµάνω τα εξής:
ΧΥΤΑ
Ο ∆ήµος Πάρου σίγουρα θα είναι ο πρώτος
∆ήµος των Κυκλάδων που θα λειτουργήσει σύγ-
χρονο ΧΥΤΑ, ένα έργο προϋπολογισµού
3.800.000 ευρώ. Το 2007 χρηµατοδοτήσαµε το
έργο µε χρήµατα του ∆ήµου 60.000 ευρώ. Οι
ζηµιές που προκλήθηκαν εξ αιτίας των καιρικών
φαινοµένων έχουν αποκατασταθεί έχουν γίνει οι
απαραίτητες ενέργειες για την άδεια λειτουργίας
και την επόµενη εβδοµάδα ξεκινάει η δοκιµαστι-
κή του λειτουργία διάρκειας 6 µηνών.
Πρέπει όµως να επισηµάνουµε ότι η λειτουργία
του νέου ΧΥΤΑ δεν έχει µόνο θετικά και ευχάρι-
στα, έχει και δυσκολίες τις οποίες πρέπει να
αντιµετωπίσουµε. Οι αποστάσεις αυξάνονται
κατά πολύ και τα απορριµµατοφόρα που διαθέ-
τει ο ∆ήµος απ’ ότι φαίνεται δεν θα µπορέσουν
να ανταποκριθούν στις ανάγκες του καλοκαιρι-
ού, παρ’ όλο που πρόσφατα αγοράσαµε δύο νέα
που κόστισαν 250.000 ευρώ. Θα µετατρέψουµε
ένα ακόµη από τύπο πρέσας σε περιστρεφόµενο
µε µύλο 12 κµ 55.000 ευρώ.
Αποφασίσαµε επίσης τελευταία την αγορά τριών
κοντέινερς αλλά µάλλον δεν θα αποφύγουµε την
ενοικίαση απορριµµατοφόρου κατά την περίοδο
αιχµής, προϋπολογιζόµενης δαπάνης 74.000
ευρώ.
Και µε δεδοµένο ότι η λειτουργία του ΧΥΤΑ
απαιτεί επί πλέον προσωπικό και επίσης λαµβά-
νοντας υπόψη µας την αύξηση της τιµής του
πετρελαίου, του πολλαπλασιασµού των λειτουρ-
γικών εξόδων, µπορεί κανείς να προβλέψει ότι
τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας σίγουρα θα
παρουσιάσουν αισθητό έλλειµµα.
Όµως ο τοµέας της καθαριότητας για µας ήταν
και είναι ζήτηµα πρώτης προτεραιότητας και θα
πρέπει να λάβουµε όλα τα µέτρα ώστε να απο-
φευχθεί κάθε έκπτωση και το νησί πρέπει να
εξακολουθήσει να είναι καθαρό. Γι’ αυτό και το
ανάλογο προσωπικό καθαριότητας πρέπει να
προσλαµβάνεται, και ο ΧΥΤΑ να λειτουργεί µε
σύγχρονο τρόπο.
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
Πριν λίγα χρόνια ξεκινήσαµε την ανακύκλωση
από τα σχολεία, οι µαθητές ανταποκρίθηκαν µε
τον καλύτερο τρόπο και κατάφεραν να περά-
σουν το µήνυµα στους γονείς τους και στις οικο-
γένειές τους, µε αποτέλεσµα να ζητάνε µε επι-
µονή όλοι να επεκταθεί η ανακύκλωση. Όπως
γνωρίζετε η ∆ηµοτική αρχή υπέγραψε σύµβαση
µε την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης
Ανακύκλωσης. Ο ∆ήµος έχει ολοκληρώσει τις
υποχρεώσεις του πριν από ένα µήνα περίπου
εγκατέστησε την χοάνη και τώρα αποµένει η
Ε.Ε.Α.Α. να εγκαταστήσει τα κοντέινερς, οι κάδοι
είναι έτοιµοι, τοποθετήθηκαν τα καπάκια, επιλέ-
χθηκαν από την ∆/νση Περιβάλλοντος τα σηµεία
στα οποία θα τοποθετηθούν και µόλις έρθουν τα
κοντέινερς είµαστε έτοιµοι να ξεκινήσουµε την
ανακύκλωση σε όλο το νησί.
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
Ολοκληρώθηκε η σύνδεση της αποχέτευσης των
Μαρµάρων µε το Βιολογικό της Μάρπησσας,
έτσι ένα ακόµη σπουδαίο έργο έγινε για τον οικι-
σµό των Μαρµάρων και του Προδρόµου και µια
εστία µόλυνσης έπαψε να υπάρχει. (Το έργο
έγινε στο πλαίσιο της 2ης Φάσης της ΕΓΝΑ-
ΤΙΑΣ). Η δαπάνη ανήλθε στο ποσό των
1.000.000 ευρώ.
Επίσης βρισκόµαστε στη Φάση της
Ολοκλήρωσης της Μελέτης του Αποχετευτικού
δικτύου των περιοχών Αγκαιριάς - Αλυκής -
Άσπρου Χωριού - Χρυσής Ακτής - Μάρπησσας,
αλλά και της µελέτης επεξεργασίας των λυµάτων
Λευκών και Κώστο. Μελέτη ύψους 450.000
ευρώ.
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ
Εκπονείται το Γ.Π.Σ. βρισκόµαστε στην έγκριση
µελέτης της Β’ Φάσης από τις αρχές του Μάρτη
έχει τεθεί σε διαβούλευση, κατέθεσαν τις από-
ψεις τους τα Τοπικά Συµβούλια, οι Φορείς, οι

Σύλλογοι και οι Υπηρεσίες. Με την ολοκλήρωσή
του πιστεύουµε ότι θα νοικοκυρευτεί η Πάρος
και θα πορευτεί στο µέλλον µε περισσότερο
σεβασµό στο περιβάλλον.
ΣΦΑΓΕΙΑ
Το έργο ολοκληρώθηκε, ο φάκελος για την
άδεια λειτουργίας έχει κατατεθεί αποµένει η
εγκατάσταση του κλίβανου και µια ακόµη δοκι-
µαστική σφαγή. Προϋπολογισµού 1.000.000
ευρώ, από το ∆ήµο το 2007 χρηµατοδοτήθηκε
το έργο µε το ποσό των 170.000 ευρώ.
ΚΤΙΡΙΟ ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Το έργο ολοκληρώθηκε, ένα πολύ ωραίο κτίριο
υπάρχει στον παραδοσιακό οικισµό της
Παροικιάς. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο θα κληθεί να
αποφασίσει για την λειτουργία του.
ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΕΡΑΝΤΙΝΟΥ
Το έργο συνεχίζεται κανονικά. Μέχρι τέλος
Αυγούστου θα έχει ολοκληρωθεί και έτσι θα
έχουµε ένα ακόµη πόλο έλξης για τους επισκέ-
πτες της Πάρου, αφού εκεί θα στεγασθούν τα
έργα γλυπτικής του αείµνηστου Νικολάου
Περαντινού.
Προϋπολογισµού 400.000 ευρώ. Ο ∆ήµος θα
διαθέσει πάνω από 200.000 ευρώ αφού έχουν
γίνει επιπλέον εργασίες από αυτές που προβλέ-
πονται στην αρχική µελέτη.
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
Ένα ακόµη σύγχρονο σχολείο ολοκληρώνεται
σύντοµα και θα λύσει το πρόβληµα της Α/θµιας
Εκπαίδευσης της Νάουσας, για το µέλλον προϋ-
πολογισµού 3.200.000 ευρώ.
ΠΑΙ∆ΕΙΑ

Ο ∆ήµος συνεχίζει να χρηµατοδοτεί τις λειτουρ-
γικές δαπάνες των σχολείων αλλά και τις συντη-
ρήσεις. Για το 2007 δώσαµε στα σχολεία περί-
που 300.000 ευρώ, αυτό που συµβαίνει εδώ δεν
συµβαίνει στα υπόλοιπα µέρη, γι’ αυτό όταν
κάνουµε την όποια κριτική µας, πρέπει να το
λαµβάνουµε υπόψη µας. Επίσης χρηµατοδοτή-
σαµε µε 45.000 ευρώ την εγκατάσταση των
αιθουσών στο Γυµνάσιο της Παροικιάς.
Βέβαια τα προβλήµατα της παιδείας είναι πολλά
και αναφέροµαι στα κτιριακά, εµείς σε συνεργα-
σία µε τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση, η οποία
έχει καταρτίσει και το πρόγραµµα της επόµενης
πενταετίας, θα προσπαθήσουµε στο πλαίσιο των
δυνατοτήτων µας και των αρµοδιοτήτων µας να
κάνουµε ότι µπορούµε.
ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ
Ολοκληρώθηκαν οι πλατείες, Μαντώς και
Αλιγαριάς. Η συµµετοχή του ∆ήµου για το 2007
ήταν 250.000 ευρώ για την Μαντώ και 80.000
ευρώ Αλιγαριά. Πληρώθηκε η ∆ΕΗ µε 120.000
ευρώ για την επέκταση του δικτύου και περιµέ-
νουµε επιτέλους την υλοποίηση του έργου.
Προµηθευτήκαµε ανοιχτού τύπου φορτηγό για
τις ανάγκες των διαµερισµάτων και φορτηγών
για την Τεχνική Υπηρεσία.
∆ιαγραµµίσαµε το επαρχιακό δίκτυο.
Συντηρήσαµε τους πολλούς αγροτικούς δρόµους
µε 3Α.
Για τσιµεντοστρώσεις δρόµων πληρώθηκαν το
2007, 277.000 ευρώ.
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
1. Ολοκληρώθηκε η απαλλοτρίωση του ακινήτου
στη θέση Αγροκήπιο της Νάουσας, για την κατα-
σκευή γηπέδου. Ο ∆ήµος διέθεσε γι’ αυτό

140.000 ευρώ.
2. Ολοκλήρωση µελέτης για το γήπεδο µε άλλα
30.000 ευρώ.
3. Υλοποιήσαµε τα προγράµµατα µαζικού αθλη-
τισµού που εγκρίθηκαν από την ΓΓΑ, και ήταν
τα εξής:
Άσκηση στην προσχολική ηλικία.
Αθλητισµός για το παιδί.
Άθληση στην τρίτη ηλικία.
Άσκηση ενηλίκων
Αθλητισµός και γυναίκα.
4. Τα προγράµµατα πραγµατοποιήθηκαν σ’ όλη
την Πάρο και συµµετείχαν 400 περίπου άτοµα
όλων των ηλικιών.
5. Αγοράσαµε αθλητικό υλικό για το πρόγραµµα
της Μαζικής Άθλησης.
6. ∆ιοργανώσαµε σε συνεργασία µε το Σύλλογο
«ΘΑΛΑΣΣΙΤΗΣ» τουρνουά Beach Volley στον
Λογαρά.
7. Στηρίξαµε οικονοµικά και υλικοτεχνικά την
ετήσια Πανελλήνια Συνάντηση Φουσκωτών
Σκαφών που επέλεξε ως ένα από τους σταθµούς
της την Πάρο τον περσινό Ιούνιο.
8. Συµµετείχαµε στο Πανελλήνιο Συνέδριο
Ανάπτυξης των δράσεων των Αθλητικών
Οργανισµών.
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Είπαµε ότι γίνεται µια πολύ σοβαρή προσπάθεια
τα αποτελέσµατα της οποίας φαίνονται και θα
φανούν στο µέλλον ακόµα περισσότερο.
Συγκροτήθηκαν οι εξής οµάδες εργασίας:
Οµάδα ανάπτυξης εναλλακτικών µορφών τουρι-
σµού.
Οµάδα διαφηµιστικών εντύπων και τεχνικών

προώθησης.
Οµάδα Εκθέσεων.
Οµάδα δηµιουργίας αρχείου και επιχειρήσεων
του τουριστικού τοµέα, και συγκέντρωσης στοι-
χείων µε την ίδρυση της ∆ηµοτικής Επιχείρησης,
η προσπάθεια θα πρέπει να ενταθεί, το ευχάρι-
στο είναι ότι συµµετέχουν εκπρόσωποι από τους
συλλόγους του τουριστικού τοµέα οι οποίοι
εργάζονται µε προθυµία.
Το 2007 ο ∆ήµος συµµετείχε στις παρακά-
τω εκθέσεις του εξωτερικού:
ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ:
1. Β.Ι.Τ. ΜΙΛΑΝΟ από 22-25/2/2007 (Θωµάς
Παντελαίος)
2. Ι.Τ.Β. Βερολίνο από 7-11/3/2007 (Μπεάτε
Μάγιερ)
3. WORLD TRAVEL MARKET Λονδίνο από 12-
15/11/2007 (Στέλλα Φυρογένη). Κόστος 9.000
ευρώ
ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ:
1. Γκετεµποργκ από 22-25 Μαρτίου ( Θωµάς
Παντελαίος)
Με δικό µας περίπτερο:
2. Λουγκάνο της Ελβετίας 11/2007 (Μανώλης
Ραγκούσης). Κόστος 5.995 ευρώ.
3. Στην Βιέννη κόστος 1.500 ευρώ (Φωκιανού -
Καρποδίνης). Κόστος 1.500 ευρώ.
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
Τουριστικό Πανόραµα 19-22/4/2007 (Μανώλης
Ραγκούσης - Μαρία Τριβυζά)
PHILOXENIA Νοέµβριος 2007 (∆ήµαρχος -
Μαρία Τριβυζά)
Ι.Τ.Σ ∆ιεθνές Τουριστικό Σαλόνι στην Αθήνα
(Μαρία Τριβυζά)
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20/5/2007 (Μαλαµατένιου Λουκία)
Κόστος 2.000 ευρώ.
Αποστείλαµε έντυπα στις εκθέσεις:
BITE - ΠΕΚΙΝΟ - DUBAI
Επίσης αποστείλαµε έντυπα στα Γραφεία ΕΟΤ,
Φραγκφούρτης, Ρώµης, Μιλάνο.
Το 2007 έγινε µια προσπάθεια ανάπτυξης του
µαθητικού Τουρισµού, φιλοξενήσαµε 100 καθη-
γητές Μέσης Εκπαίδευσης σε συνεργασία µε
τους Τουριστικούς Πράκτορες, το Σύλλογο
Καφεζυθεστιατόρων Πάρου, το Σύλλογο
Εστιατόρων Νάουσας και την BLUE STAR
FERRIES. Κόστος 3.000 ευρώ.
Τα αποτελέσµατα αξιολογούνται ως πολύ καλά.
Το 2007 φιλοξενήσαµε συνεργείο από τρία
άτοµα και το ∆ηµοσιογράφο MARINO
RICCARDO του Ιταλικού Καναλιού MARCO POLO
Τ.V. και έγιναν δύο εκποµπές για το νησί µας,
και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του καναλιού
σχετικό δηµοσίευµα. Και βέβαια δεν πρέπει να
παραλείψουµε την ολοσέλιδη καταχώρηση της
σελίδας των Αθηναϊκών Εφηµερίδων και τις πλα-
στικοποιηµένες αφίσες που µοιράστηκαν σε όλα
τα ξενοδοχεία της Πάρου. Πρόκειται για την
καταχώρηση µε τίτλο «Πως να απολαύσετε τις
διακοπές σας στην Πάρο».
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
έγιναν µια σειρά από Πολιτιστικές Εκδηλώσεις
που πραγµατοποιήθηκαν από τη ∆ηµοτική
Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης, µετά από
αναθέσεις 165.000 ευρώ που αποφάσισε το
∆ηµοτικό Συµβούλιο. Έτσι και για το 2007 πραγ-
µατοποιήθηκαν οι παρακάτω εκδηλώσεις µε
τίτλο
«Βραδιές µε φως»
Αφιέρωµα στο Μπαχ, από τη ∆ηµοτική Σχολή
Μουσικής 21 και 22 Φεβρουαρίου στις Λεύκες
και στη Μάρπησσα.
Συναυλία µε Παριανούς Καλλιτέχνες (Νάουσα,
Παροικιά, Μάρπησσα) 14, 15, και 16 Μαρτίου.
Κινηµατογραφικές προβολές από την κινηµατο-
γραφική Λέσχη Αρχίλοχου στην Παροικία και
ΑΜΕΣ Νηρέας στη Νάουσα.
Άναµµα του Χριστουγεννιάτικου δέντρου στις 9
∆εκεµβρίου.
Ετήσια Έκθεση εικαστικού εργαστηρίου 7-9
∆εκεµβρίου (παιδικά τµήµατα) 14-16 ∆εκεµβρίου
(τµήµατα ενηλίκων).
«Στιγµές Πολιτισµού»
Έκθεση Παριανών Καλλιτεχνών στη Νάξο 1-15
Ιουνίου.
∆ιοργάνωση έκθεσης ζωγραφικής του Γιώργου
Σιούντα 15 - 30 Ιουνίου στον Άγιο Αθανάσιο
Νάουσας.
Μεγάλη παράσταση του χορευτικού
Συγκροτήµατος του ∆ήµου 16 Ιουνίου στην
πλατεία Μαντώς.
Θερινό Σχολείο Πάρου - Πανεπιστήµιο Αιγαίου
τα µαθήµατα έγιναν 15-29 Ιουλίου στο σπίτι της
Λογοτεχνίας στις Λεύκες θέµα: « Νησιωτικός
χώρος και Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη».
Συναυλία µε τη Νάσια Κονιτοπούλου στις 20
Ιουλίου στο λιµάνι της Νάουσας.
Έξι συναυλίες από Παριανούς καλλιτέχνες µε
τίτλο « Νύχτες Μαγικές και Ονειρεµένες» αφιε-
ρωµένες στο Β. Τσιτσάνη, παρουσιάστηκαν σ’
όλα τα τοπικά διαµερίσµατα.
Θεατρική Παράσταση το ΓΑΛΑΖΙΟ ΠΟΥΛΙ από
την παιδική σκηνή του Εθνικού Θεάτρου σε
συνδιοργάνωση µε το Επαρχείο στις 4
Αυγούστου.
Μεγάλη συναυλία µε τη Χαρούλα Αλεξίου στις
12 Αυγούστου.
Συναυλία µε Κώστα Μακεδόνα και Μελίνα
Ασλανίδου στις 24 Αυγούστου.
Παραστάσεις Θεάτρου σκιών σ’ όλα τα ∆ηµοτικά
∆ιαµερίσµατα.
Θεατρική παράσταση µε τίτλο «Μ’ ένα καράβι
φορτηγό» 1η Σεπτεµβρίου στην Παροικία.
Εκδήλωση βράβευσης µαθητών επιτυχόντων σε
Σχολές τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (το
∆εκέµβριο).
Συνεχίζεται από τη ∆ΕΠΑ η λειτουργία της
Φιλαρµονικής, του χορευτικού συγκροτήµατος.
Επιδιώχθηκε η περαιτέρω ανάπτυξη και ενίσχυ-
σή του µε την συντήρηση του χώρου παράδο-
σης µαθηµάτων χορού, τον εµπλουτισµό του
προγράµµατος, την αγορά νέων στολών και την
διοργάνωση εκδηλώσεων.
Του Εικαστικού Εργαστηρίου (τµήµατα ζωγραφι-
κής, αγιογραφίας και γλυπτικής).
Της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης.
Τη λειτουργία του Λαογραφικού Μουσείου -
Συλλογής Όθωνα Κάπαρη στη Νάουσα.
Η λειτουργία του σπιτιού της Λογοτεχνίας.

Η Λειτουργία του Γραφείου Τουριστικών πληρο-
φοριών φύλαξης αποσκευών στο λιµάνι.
Επιµεληθήκαµε του διαφηµιστικού ΣΠΟΤ σε
ραδιοφωνικούς σταθµούς πανελλήνιας εµβέλειας
µε τίτλο «ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟ».
Λειτούργησε και αυτή τη χρονιά το «Μαζί µε
τους Γονείς».
Στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
πραγµατοποίησε την ετήσια γιορτή ανακύκλω-
σης στην οποία βραβεύτηκαν τα σχολεία που
διακρίνονται στην ανακύκλωση και συνεχίζει
βέβαια την απρόσκοπτη λειτουργία του βρεφο-
νηπιακού Σταθµού Παροικιάς «ΜΕΛΙΣΣΑΚΙΑ»
(δυναµικότητας 15 βρέφη, 30 νήπια, 6 εργαζό-
µενοι) του Παιδικού Σταθµού Αρχιλόχου «∆ΕΛ-
ΦΙΝΑΚΙΑ» (25 παιδιά 4 εργαζόµενοι)
ΚΗΦΗ Νάουσας (δυναµικότητας 30 ηλικιωµένοι
4 εργαζόµενοι).
ΒΟΗΘΕΙΑ
ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
Παρέχει σπουδαίες υπηρεσίες σε µοναχικά άτοµα
που δεν έχουν τη δυνατότητα να αυτοεξυπηρε-
τούνται (εργαζόµενοι 4).
Και βέβαια οι δραστηριότητες της ∆ΕΠΑ είναι
πολύ περισσότερες και δεν µπορούν σήµερα
εδώ να καλυφθούν όλες, το συµπέρασµα που
βγαίνει είναι ότι, το έργο της είναι πάρα πολύ
σηµαντικό και ότι πρέπει να συνεχίσει µε την
ίδια ένταση αφού ως Τουριστικός ∆ήµος επιβάλ-
λεται να διασκεδάζουµε τους επισκέπτες µας, να
διοργανώνουµε εκδηλώσεις που θα τους χαλα-
ρώνουν θα τους ξεκουράζουν και θα τους βοη-
θάµε να ξεφύγουν από την καθηµερινότητα
αλλά επίσης επιβάλλεται να γνωρίζουµε την
πολιτιστική µα ταυτότητα, τις παραδόσεις µας
την ιστορία µας, σε όλους τους επισκέπτες του
νησιού µας.
∆ΕΥΑΠ
Η ∆ΕΥΑΠ όπως είχαµε προβλέψει έχει µπει σε
τροχιά εξυγίανσης και όπως έδειξαν τα αποτελέ-
σµατα του απολογισµού - ισολογισµού, που
πρόσφατα συζητήθηκε στο διοικητικό της συµ-
βούλιο, είναι µια επιχείρηση οικονοµικά υγιής µε
δυναµική που µπορεί να συνεχίσει το πολύ
σπουδαίο έργο της µε αισιοδοξία και προοπτική
στο µέλλον.
Ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις όλων
µας και εκτελεί σπουδαία έργα.
Το 2007 κατασκευάστηκαν.
Το κεντρικό δίκτυο ύδρευσης από δεξαµενή
ΚΩΣΤΟΥ έως φρεάτιο Μαραθιού (19.183,11
ευρώ).
∆ίκτυο ύδρευσης γεώτρησης Γαλατιανής Κώστου
(10.058,52 ευρώ)
Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Αγίων
Αναργύρων Νάουσας (41.000 ευρώ).
Αναδιάταξη δικτύου ύδρευσης στο Πίσω Λιβάδι
∆ιευθέτηση όµβριων υδάτων στο δάσος πάνω
Χωριό Λεύκες (4.000 ευρώ).
Ανακατασκευή Αντλιοστασίου και Βανοστασίου
Ταχυδροµείου (40.000 ευρώ).
Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου στην
Αλιγαριά (5.000 ευρώ).
Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου και αντικατά-
σταση δικτύου ύδρευσης Χάλαρη - Θολάκια,
προϋπολογισµός 670.000 ευρώ.
Είναι γεγονός ότι έµειναν πίσω τα έργα Λιµένων
και ότι έχει σχέση µε το Λιµενικό Ταµείο λόγω
της µη λειτουργίας του εξ αιτίας του γνωστού
προβλήµατος. Πρέπει τώρα η νέα Πρόεδρος,
που έχει όρεξη και γνώσεις, κάτω από οµολο-
γουµένως αντίξοες συνθήκες, αφενός να το στε-
λεχώσει, να το οργανώσει και αφετέρου να προ-
χωρήσει στην υλοποίηση ορισµένων έργων που
είναι επείγοντα.
ΚΑΠΗ
Το ΚΑΠΗ συνεχίζει να είναι πολύ ζωντανό κοµ-
µάτι της Τοπικής Κοινωνίας και να διοργανώνει
σηµαντικές δραστηριότητες, η προσφορά του
στην τρίτη ηλικία είναι αναµφίβολα σηµαντική.
ΚΕΠ
Τα ΚΕΠ της Παροικιάς και της Νάουσας, διευκο-
λύνουν τις σχέσεις των πολιτών του νησιού µε
τις υπηρεσίες του ∆ήµου και του Κράτους, η
προσφορά των είναι σηµαντική.
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ
ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ
Και τέλος πρέπει να αναφέρουµε ότι τον περα-
σµένο Ιούλιο, λειτούργησε το Υγειονοµικό
Αεροσκάφος, πραγµατοποίησε µέχρι τώρα 85
διακοµιδές, η αναγκαιότητά του είναι δεδοµένη
και όταν θα λειτουργήσει το Κ.Υ. - Νοσοκοµείο.
Είναι κτήµα όλων µας εξυπηρετεί τους πάντες γι’
αυτό κάθε αντιπαράθεση γύρω από το υγειονο-
µικό αεροσκάφος θεωρώ ότι πρέπει να σταµατή-

σει.
ΜΟΝΑ∆Α
ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Επίσης ο ∆ήµος συνεργάζεται µε την Μονάδα
Ψυχικής Υγείας η οποία έχει πλέον µόνιµη έδρα
την Πάρο. Εµείς καλύπτουµε τα έξοδα µετακίνη-
σης των γιατρών, πολλοί συµπολίτες µας επισκέ-
πτονται την µονάδα, η οποία κατά γενική οµο-
λογία προσφέρει στο νησί µας σηµαντική υπηρε-
σία. Πρόθεσή µας είναι να συνεχίσουµε την
συνεργασία µας.
Σε όλα αυτά τα έργα και τις δράσεις που σας
ανέφερα µπορεί να προσθέσει κανείς και µια
σειρά άλλων µικρότερης κλίµακας όπως:
Προµήθεια λαµπτήρων, ηλεκτρονικού εξοπλι-
σµού συντήρηση και επισκευή φωτιστικών
(75.000 ευρώ)
Προµήθεια αλεξικέραυνων (14.000 ευρώ)
Προµήθεια ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (21.000
ευρώ)
Προµήθεια κάδων απορριµµάτων (14.000 ευρώ)
Προµήθεια ψηφιακού ορθοφωτοχάρτη του νησι-
ού (14.500 ευρώ)
Προµήθεια καθρεπτών οδικού δικτύου (11.000
ευρώ)
Προµήθεια 3Α (60.000 ευρώ)
Υγροµόνωση κτιρίου ΚΕΠ (12.000 ευρώ).
Κατασκευή αργολιθοδοµών για την αντιστήριξη
δρόµου (70.000 ευρώ) στην Παροικιά και στα
∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα.
Είµαι σίγουρος ότι κάποια παρέλειψα να ανα-
φέρω σε γενικές γραµµές όµως αυτά έγιναν
µέχρι τώρα, και για να γίνουν όλα αυτά σίγουρα
δούλεψαν πολλοί. Εγώ θέλω να αναφέρω για
µια φορά ακόµη ότι στο ∆ήµο υπάρχουν υπάλ-
ληλοι (όχι όλοι) που στην κυριολεξία υπερβαί-
νουν εαυτούς και δουλεύουν όλη την ηµέρα για
το ∆ήµο.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε απόλυτα διαφανής διαδικα-
σίες, µε απόλυτο σεβασµό στην ελεύθερη έκφραση
της γνώµης του καθενός δηµοτικού Συµβούλου, λαµ-
βάνει και υλοποιεί τις αποφάσεις του.
Οι Πρόεδροι και τα Μέλη των Τοπικών
Συµβουλίων, που στην κυριολεξία αποτελούν
τους κυµατοθραύστες των παραπόνων και γίνο-
νται καθηµερινά αποδέκτες αιτηµάτων της
Τοπικής Κοινωνίας, δουλεύουν και προσφέρουν
χωρίς ουσιαστικά κίνητρα.
Η πολιτεία στο πλαίσιο της ∆ιοικητικής
Μεταρρύθµισης που πρόκειται να πραγµατοποιή-
σει πρέπει να εξετάσει το ρόλο που θέλει να
έχουν τα Τοπικά Συµβούλια στο µέλλον ή πρέπει
να τα αναβαθµίσει ή να τα καταργήσει εντελώς
και να αναπροσαρµόσει τη λειτουργία των
∆ηµοτικών Συµβουλίων ώστε να καλύπτονται οι
ανάγκες των Τοπικών ∆ιαµερισµάτων. Η συνέχι-
ση πάντως της λειτουργίας των τοπικών συµ-
βουλίων µε τη σηµερινή τους δοµή δεν έχει
κανένα µέλλον.
Τελειώνοντας τον απολογισµό των πεπραγµέ-
νων της ∆ηµοτικής Αρχής για το έτος 2007 θέλω
να επισηµάνω ότι αυτά που έγιναν καλώς έγι-
ναν, έχουµε όµως να κάνουµε ακόµα πολλά και
επείγοντα που για να τα πετύχουµε πρέπει και
επιβάλλεται να δουλέψουµε όλοι µαζί προγραµ-
µατισµένα και µονιασµένα.
Οι στόχοι µας είναι ξεκάθαροι πρέπει να γίνουν
τα παρακάτω:
Αποχετευτικό δίκτυο Αγκαιριάς - Αλυκής -
Άσπρου - ∆ριού - Χρυσής Ακτής κ.λπ.
Επεξεργασία λυµάτων Λευκών - Κώστου.
Αεροδρόµιο
Εµπορικό Λιµάνι
Αφαλάτωση
Πάρκο Πολιτισµού και περιβάλλοντος στον Αϊ
Γιάννη ∆έτη στην Νάουσα
Λιµάνι Παροικιάς - Σπηλαιώσεις - Στέγαστρα
Αλιευτικό καταφύγιο Αλυκής
Ανάπλαση Πλατείας Νάουσας
Πολιτιστικό Κέντρο στην Παροικιά και αίθουσες
στα ∆. ∆ιαµερίσµατα
Ανοιχτό γήπεδο ποδοσφαίρου στη Νάουσα
Κλειστό Γυµναστήριο στην Παροικιά
∆εύτερος Περιφερειακός Παροικιάς
Αθλητικά έργα σε όλα τα ∆ηµοτικά
∆ιαµερίσµατα
(Αναβάθµιση γηπέδων Μάρπησσας, Μαρµάρων
κατασκευή γηπέδων 5Χ5 στις Λεύκες, Κώστο και
Αγκαιριά)
Ασφαλτοστρώσεις και τσιµεντοστρώσεις κατά
προτεραιότητα στους οικισµούς του νησιού.
Ο δρόµος για να γίνουν αυτά και άλλα πολλά
είναι σίγουρα µακρύς, χρειάζεται από όλους µας
σωστός προγραµµατισµός, επιµονή, υποµονή και
σίγουρα πολλή δουλειά”.
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 õðïìïíÞ, óùóôüò ðñïãñáììáôéóìüò”

Λ. Κοντός:
«Έγινε
προσπάθεια
να γεµίσουν
οι σελίδες
µε έργα»
Στην τοποθέτησή του ο επικεφα-
λής της µειοψηφίας του ∆ήµου
κ. Λουίζος Κοντός υποστήριζε
ότι «έγινε προσπάθεια για να
γεµίσουν οι σελίδες που διάβασε
ο ∆ήµαρχος µε έργα της καθηµε-
ρινότητας µε έργα περασµένων
χρόνων» και συµπλήρωσε πως αν
δεν γινόταν και αυτά τα έργα θα
είχαµε καταντήσει Κέρος και
Κουφονήσια. Επίσης χαρακτήρι-
σε ταπεινή τη λογοδοσία του
∆ηµάρχου που δεν θύµιζε, όπως
είπε, σε τίποτα τον προκάτοχό
του. Ο κ. Κοντός στάθηκε στην
τοποθέτησή του στην αποχώρη-
ση του Γιάννη Ραγκούση αλλά
και στο σκάνδαλο του ∆ηµοτικού
Λιµενικού Ταµείου. Για τη µη
έγκαιρη σύστασή του ο κ.
Κοντός κατηγόρησε για µια
ακόµα φορά την πλειοψηφία. Ο
επικεφαλής της µειοψηφίας
ζήτησε τη συνεργασία όλων των
µελών του ∆.Σ. για να µπουν
µπροστά ή να ολοκληρωθούν τα
µεγάλα έργα όπως το εµπορικό
λιµάνι, το αεροδρόµιο ο δεύτε-
ρος Περιφερειακός.
Στα όσα είπε ο κ. Κοντός απά-
ντησε η αντιδήµαρχος Μαρουσώ
Φραγκούλη που τόνισε ότι δεν
έγινε καµία προσπάθεια για να
γεµίσουν οι σελίδες µε έργα και
κατηγόρησε τον κ. Κοντό ότι
ασκεί κριτική µέσα από τα γρα-
φεία και ότι δεν βγαίνει στο
δρόµο.
Στη δευτερολογία του ο
∆ήµαρχος κ. Βλαχογιάννης είπε
πως περίµενε την κριτική αλλά
όχι τέτοια κριτική. Τόνισε ότι τα
χρήµατα που έχει ο δήµος για
έργα είναι συγκεκριµένα και
πως θα περίµενε από τη µειοψη-
φία να ασκήσει κριτική στο γιατί
έγινε το τάδε έργο και όχι το
άλλο και όχι να τα ισοπεδώνει
όλα λέγοντας πως τα έργα που
έγιναν ήταν παλαιοτέρων ετών.
Τον απολογισµό για τα πεπρα-
γνένα της δηµοτικής αρχής για
το 2007 ψήφισαν τα µέλη της
πλειοψηφίας και ο ανεξάρτητος
Γιάννης Αλιπτράντης. Το µέλος
της µειοψηφίας Βασίλης
Βεντουρής ψήφισε λευκό ενώ τα
υπόλοιπα µέλη τον καταψήφι-
σαν. 
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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.

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 130.000 ευρω. Μεσιτικο Λεοντης. Τηλ.:
6944-276444.

Παρος Λευκες µικρο παραδοσιακο σπιτι δυο
δωµατιων και µπανιο, 45 τ.µ. και µε κελαρι 35 τ.µ. σε
κεντρικο σηµειο. Μεσιτικο Λεοντης. Τηλ.: 6944-
276444.

Παρος Καµπος σε οικοπεδο εντος οικισµου 250 τ.µ.
παραδοσιακη οικια 80 τ.µ. µε δυο υπνοδωµατια,
µπανιο, αποθηκη, σκεπαστη βεραντα και θαυµασια
θεα θαλασσα. Τιµη 160.000 ευρώ. Μεσιτικο Λεοντης.
Τηλ.: 6944-276444.

Παρος Καλαµι στουντιο 28 τ.µ. µε κουζινα, µπανιο,
µεγαλη βεραντα, πληρως εξοπλησµενο και µε
θαυµασια θεα. Τιµη 70.000 ευρω. Μεσιτικο Λεοντης.
Τηλ.: 6944-276444.

Παρος Αγια Ειρηνη βιλα 140 τ.µ., µε τρια
υπνοδωµατια τρια µπανια, µεγαλο σαλονι-κουζινα,
µεγαλες βεραντες.
Ακοµα 50 τ.µ. διαµερισµα πληρως εξοπλησµενο για
φιλοξενουµενους, σε οικοπεδο 2.000 τ.µ. µε µεγαλη
πισινα πολυ κοντα στη θαλασσα και θαυµασια θεα.
Μεσιτικο Λεοντης. Τηλ.: 6944-276444.

Παρος Παροικια σπιτι µονοκατοικια 60 τ.µ., µε δυο
δωµατια, βεραντες σε καλη κατασταση. Τιµη 80.000
ευρω. Μεσιτικο Λεοντης. Τηλ.: 6944-276444.

Παρος Ασπρο Χωριο διαµερισµα δυαρι,
υπνοδωµατιο κουζινα, σαλονακι, τζακι, βεραντα, πολυ
καλη θεα µονο 110.000 ευρω. Μεσιτικο Λεοντης.
Τηλ.: 6944-276444.

Παρος Παροικια θαυµασιο αγροτεµαχιο 4
στρεµατων, ετοιµο χαρτι δασικου και θαυµασια θεα.
Μεσιτικο Λεοντης. Τηλ.: 6944-276444.

Παρος Πουντα οικοπεδο 550 τ.µ. εντος οικισµου
ετοιµο να οικοδοµηθεί, πολυ κοντα στη θαλασσα µονο
49.000 ευρω. Μεσιτικο Λεοντης. Τηλ.: 6944-276444.

Παρος Ναουσα οικοπεδο εναντι σχολειου 300 τ.µ. µε
θεα θαλασσα αρτιο οικοδοµησιµο. Μεσιτικο Λεοντης.
Τηλ.: 6944-276444.

Παρος Παροικια εντος πολεως στον τοµεα που χτιζει
αµεσα οικοπεδο 175 τ.µ. Σ.∆. 0,8, σε καλο σηµειο.
Μεσιτικο Λεοντης. Τηλ.: 6944-276444.

Παρος Καµπος οικοπεδο εντος οικισµου 2.000 τ.µ.
µε πολυ καλη θεα, κτιζει 400 τ.µ., ολες οι παροχες.
Μεσιτικο Λεοντης. Τηλ.: 6944-276444.

Παρος Πουντα 50 µετρα απο θαλασσα οικια 80 τ.µ.
µε δυο υπνοδωµατια σε οικοπεδο 1.500 µ. εντος
οικισµου µε θαυµασιο κηπο µε πολλα δεντρα, δυο
πηγαδια, µπορει να οικοδοµησει ακοµα 200 τ.µ. τιµη
250.000 ευρω. Μεσιτικο Λεοντης. Τηλ.: 6944-276444.

ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΩΝ
Η Σχολική Επιτροπή του ∆ηµοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Κοινότητας Αντιπάρου εκφράζοντας τα
συναισθήµατα όλων των εµπλεκοµένων φορέων της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης της Αντιπάρου (Τοπικής
αυτοδιοίκησης-γονέων εκπαιδευτικών) συλλυπείται βαθύτατα το σύζυγο, τα παιδιά και όλους τους οικείους
της πρόωρα θανούσας Μαρίας Τριανταφύλλου, σύζυγο Κωνσταντίνου.
Η κ. Μαρία Τριανταφύλλου διετέλεσε επί σειράν ετών πρόεδρος του συλλόγου γονέων και κηδεµόνων και
µέλος της σχολικής επιτροπής. Αγωνίστηκε ανιδιοτελώς και συνετέλεσε τα µέγιστα για την ποιοτική ανα-
βάθµιση της εκπαίδευσης στο νησί. 
Η επέκταση του κτιρίου και η αναβάθµιση του σχολείου, από Ολιγοθέσιο σε Εξαθέσιο, ήταν τα κυριότερα
επιτεύγµατα στα οποία η συνεισφορά της είναι ανεκτίµητη.
Ας είναι ελαφρύ το χώµα που τη σκεπάζει.

Ο πρόεδρος Ραγκούσης Απόστολος

Αφιλοκερδής
προσφορά
Το ∆.Σ. του
Αναπτυξιακού Συλλόγου
Μώλου - Τσουκαλιών -
Γλυφάδων «Πρόοδος -
Ανάπτυξη» πρότεινε στο
Τοπικό Συµβούλιο του
∆.∆. Αρχιλόχου και στο
∆ήµο Πάρου τη διαµόρ-
φωση - ανάπλαση των
αύλειων χώρων της
Αγίας Μαρίνας στα
Μάρµαρα.
Έπειτα από επαφές του
συλλόγου µε τον πολιτι-
κό Μηχανικό Άγγελο
∆ασκαλόπουλο ξεκίνησε
η υλοποίηση της διαδι-
κασίας για την εκπόνη-
ση Τοπογραφικού
∆ιαγράµµατος στον εν
λόγω δηµοτικό χώρο.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι
το Τοπογραφικό
∆ιάγραµµα έχει κατατε-
θεί στην τεχνική υπηρε-
σία του ∆ήµου για την
περαιτέρω µελέτη.
Το ∆.Σ. του
Αναπτυξιακού Συλλόγου
Μώλου - Τσουκαλιών -
Γλυφάδων «Πρόοδος -
Ανάπτυξη» και το Τοπικό
∆ιαµέρισµα Αρχιλόχου
ευχαριστούν τον
Πολιτικό Μηχανικό
Άγγελο ∆ασκαλόπουλο
για την αφιλοκερδή
προσφορά του
Τοπογραφικού
∆ιαγράµµατος.
Θέλουµε να πιστεύουµε
ότι πολύ σύντοµα θα
γίνει πράξη η µελέτη
έτσι ώστε να δροµολογη-
θούν οι διαδικασίες
εκτέλεσης του έργου
διαµόρφωσης - ανάπλα-
σης της πλατείας Αγίας
Μαρίνας Μαρµάρων.

Για το ∆.Σ.
του συλλόγου
Η πρόεδρος

Μαρουσώ Καστανιά
Ο Γραµµατέας

Γιάννης Ραγκούσης

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο
Εµπορικός Σύλλογος Πάρου -
Αντιπάρου αναφέρει τα εξής:
“Συνεχίζοντας τις προσπάθειές του, ο
Εµπορικός Σύλλογος Πάρου -
Αντιπάρου για την επίλυση των σοβα-
ρών προβληµάτων που ταλανίζουν τον
εµπορικό κόσµο των νησιών µας, όπως
αυτά τέθηκαν στο 1ο Συνέδριο της
Πάρου αλλά και στο 2ο της Τήνου,
κατάφερε ευρισκόµενος σε διαρκή
επαφή, µε τους βουλευτές του νοµού,
αλλά και κάθε άλλο αρµόδιο, να τα
προωθήσει σηµαντικά.
Καρπός των προσπαθειών αυτών ήταν
και η ανακοίνωση του βουλευτή
Κυκλάδων κ. Ι. Βρούτση που αφορά
στην προσπάθειά του για µείωση του
Φ.Π.Α. των µεταφορών,(κόµιστρα µετα-
φορών) που έχει γίνει λόγω των υψη-
λών τιµών των ναύλων σηµαντικός
συντελεστής κόστους και βρίσκεται
πλέον σε αποφασιστική στιγµή.

Η διεξοδική µελέτη όλων των παραµέ-
τρων του θέµατος που έχει γίνει από
τον βουλευτή, θα τεθεί για πρώτη φορά
υπόψη  του αρµόδιου Υπουργού κ.
Αλογοσκούφη.
Ο Εµπορικός Σύλλογος Πάρου -
Αντιπάρου προωθεί όλα τα σοβαρά,
κατά την κρίση του, θέµατα των εµπό-
ρων και είναι ήδη κοντά στο θέµα της
ίδρυσης γραφείων του Ο.Α.Ε.Ε στα
νησιά µας, ενώ παράλληλα γίνονται
προσπάθειες για την επιτάχυνση της
άρσης του αδιεξόδου που προκαλεί η
χρονίζουσα κατάσταση µε το σχέδιο
πόλης στην Παροικία.
Είµαστε βέβαιοι ότι θα πετύχουµε
αρκετούς από τους στόχους µας προς
όφελος των εµπόρων της Πάρου, αλλά
και των άλλων νησιών.
∆εν ανταγωνιζόµαστε κανέναν, αντίθε-
τα πιστεύουµε ότι σε συνεργασία µε
οποιοδήποτε φορέα θα επιλύσουµε
ταχύτερα τα προβλήµατα της ΠΑΡΟΥ
και της ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ”.

ΕΕμμπποορριικκόόςς  ΣΣύύλλλλοογγοοςς  ΠΠάάρροουυ  -  ΑΑννττιιππάάρροουυ
Με µόνο στόχο την λύση
των προβληµάτων των εµπόρων

Επιστολή
Πάρος 7.7.2008

Κύριε ∆ιευθυντά,
Με αφορµή το δηµοσίευµά σας στο φύλλο 85 της εφηµερίδας σας, για την
κλοπή στον Ι.Ν. των Ταξιαρχών, θα θέλαµε να σας εκθέσουµε τα γεγονότα,
όπως εµείς ως µέλη της επιτροπής του Ι.Ν. των Ταξιαρχών τα γνωρίζουµε.
Τη νύκτα 17 προς 18 Ιουνίου, από το πίσω µέρος του ναού, όπου υφίσταται
µικρό παράθυρο, άγνωστοι, αφού έβγαλαν το κούφωµα του παραθύρου, πάτη-
σαν στην Αγία Πρόθεση και πήδησαν στο Ιερό του ναού. Εν συνεχεία και επει-
δή η µικρή θύρα ήταν κλειδωµένη, άνοιξαν την Ωραία Πύλη και µπήκαν στον
κυρίως ναό. Χρησιµοποιώντας εργαλεία, έσπασαν τις τρεις κλειδαριές του
ταµείου και αφαίρεσαν άγνωστο αριθµό χρηµάτων. Χρήµατα αφαίρεσαν
επίσης και από το κουτί του γηροκοµείου, άγνωστο πόσα,  αφού έσπασαν τις 2
κλειδαριές του.
Στις προσπάθειά τους να βρουν και άλλα χρήµατα, άνοιξαν όλα τα συρτάρια
των δύο παγκαριών και πέταξαν κατά γης τις ιερές στρώσεις.
Εκτός από τα χρήµατα που πήραν, προκάλεσαν και ζηµία, που την εκτιµούµε
στο ποσόν των 1500 ευρώ.
Είναι λυπηρό να βλέπει κανείς ένα αναστατωµένο ναό, τον οποίο η ευσέβεια
των πιστών τον κρατάει πάντοτε σε υποδειγµατική τάξη.

Με εκτίµηση 
Μαρία Μαρµαρά, Ανδριανή Μοστράτου,

Μέλη της ∆ιοικούσας Επιτροπής, Του Ενοριακού Ναού
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Το Λιµενικό Ταµείο
Πάρου - Αντιπάρου, ο
δηµοτικός αυτός
Οργανισµός, είναι,
µετά από την ∆ΕΥΑΠ,
ο δεύτερος πυλώνας,
επάνω στους οποίους στηρίζεται η
ανάπτυξη των δύο νησιών µας, η
ποιότητα της καθηµερινής ζωής των
κατοίκων τους και η οικονοµική,
τουριστική και κοινωνική προοπτική
προόδου τους.
Μετά από µια τρικυµιώδη πορεία
δέκα οκτώ µηνών απραξίας και
απαξίωσης, ο θεσµός αυτός, απέ-
κτησε επιτέλους πρόεδρο.
Ο πολίτης, κοιτάζει πίσω του αναλο-
γιζόµενος την πορεία αυτή και
ερωτά τους συµπολίτες του:

Γιατί όλα αυτά;
Συνεδριάσεις επί συνεδριάσεων του
∆ηµοτικού Συµβουλίου, ενστάσεις
στρατευµένου πολίτη, αποφάσεις
επιτροπών, παρεµβάσεις στην
Περιφέρεια, στο Συµβούλιο της
Επικρατείας και αποφάσεις του
Τµήµατος Αναστολών.
Λογαριασµοί εργολάβων και ανθρώ-
πων που εργάστηκαν και προσέφε-
ραν υπηρεσίες παραµένουν απλή-
ρωτοι και πόροι ανείσπραχτοι.
Το ΝΠ∆∆ του Λιµενικού Ταµείου,
παραµένει άλλωστε, από ιδρύσεως
του πριν πέντε χρόνια, µε ανύπαρ-
κτη εσωτερική υπηρεσία υποστήρι-
ξης µε κανένα υπάλληλο από τις
έντεκα θέσεις εργασίας που προβλέ-
πει ο εσωτερικός Κανονισµός του.
Παράλληλα συντρέχουν, πριν από
έξι µήνες, η καταγγελία δηµοτικής
υπαλλήλου κατά συναδέλφου της
και κατ’ αγνώστων για πλαστογρα-
φήσεις και παραποιήσεις πρακτι-

κών, πρωτοκόλλων παραλαβής κ.α.
Η επέµβαση της Εισαγγελίας
Σύρου, η προκαταρτική εξέταση. Ο
επικείµενος έλεγχος των έργων του
Ταµείου από εµπειρογνώµονες, η
προανάκριση και ο έλεγχος της
Γενικής Επιθεώρησης ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης για την απόδοση ευθυ-
νών.

Γιατί όλα αυτά;
Πόσο, τέλος, στοίχησαν οι εκατοντά-
δες ωρών απασχόλησης σε όλο αυτό
το διάστηµα, τόσων ανθρώπων και
πόσο είναι το, συνολικό µέχρι σήµε-
ρα, κόστος συµπεριλαµβανόµενης
της µίσθωσης των άδειων γραφείων
του Λιµενικού Ταµείου εδώ και χρό-
νια; Ποια είναι τα ποσά που διατέ-
θηκαν για έργα εκτός των σκοπών
του Λιµενικού Ταµείου;
Ποιος λοιπόν θα απαντήσει για όλα
αυτά που, µόνο να τα διαβάσει
κανείς, θα του κοπεί η ανάσα, και
να µας πει για την τεράστια, για τον
τόπο µας, πολιτική και κοινωνική
ευθύνη την δική του και των από
αυτόν επιλεγµένων προέδρων και
συνεργατών του - µελών του
∆ιοικητικού Συµβουλίου;
Ποιος λοιπόν έχει µιλήσει µέχρι
σήµερα; Μήπως κανένας πολίτης
που ζει αυτή την κατάσταση στην
καθηµερινότητά του; Όχι!
Μίλησε µόνον ο κ. ∆ήµαρχος στις 2
Ιουνίου 2006, του κ. προέδρου του
∆ηµοτικού Συµβουλίου επιτρέπο-
ντος, σε εκτός Ηµερησίας ∆ιατάξεως
συζήτηση για το τεράστιο αυτό θέµα,

για να διαβάσει την
επιστολή παραίτησης,
του απόντος προέ-
δρου του Λιµενικού
Ταµείου κ.
Κ.Σκανδάλη, που την
είχε υποβάλει πριν δέκα εννέα (19)
ηµέρες (!), και στην συνέχεια να
προτείνει στην θέση του την κυρία
Βάσω Σκαραµαγκά, αξιόλογου µορ-
φωτικού επιπέδου, δηµόσια υπάλ-
ληλο του ΥΠΕΣ στην Αθήνα, που
διατηρεί όµως στην Πάρο την οικο-
γενειακή µερίδα της, τις νεανικές
και καλοκαιρινές της αναµνήσεις.
Έσπευσε όµως η εκλεγείσα κα πρόε-
δρος να εκδώσει ∆ιάγγελµα αξιόλο-
γων αλλά γενικόλογων προθέσεων
µέχρι και της αειφόρου ανάπτυξης,
που τόσο πολύ άλλωστε χρειαζόµα-
στε.
Με όλο όµως τον οφειλόµενο σεβα-
σµό στην προσωπικότητα και στον
θεσµό που η νέα κυρία Πρόεδρος
κλήθηκε να υπηρετήσει, ο υπογρά-
φων θα προσθέσει ότι βιάστηκε.
Βιάστηκε, γιατί πρώτο µέληµα της,
κατά την άποψή µας, είναι να ενη-
µερωθεί, να συστήσει την γραµµα-
τειακή, οικονοµική και τεχνική
υποστήριξη.
Κατόπιν να ακολουθήσει η ενηµέ-
ρωση των πολιτών για την πραγµατι-
κή κατάσταση του Ταµείου, την
ευθύνη του οποίου ανέλαβε και η
ανακοίνωση του προγράµµατος των
συγκεκριµένων, κατ’ αξιολόγηση και
προτεραιότητα, άµεσων δράσεων
όπως θα προκύψουν και από το

προϋπολογισµό.
Το Όραµα και η σύνταξη
ενός 4ετούς προγράµµατος
είναι επίσης µια καλή αρχή
αισιοδοξίας. Χρειάζεται όµως
πρώτα η γνώση και η επο-

πτεία του αντικειµένου να
καταγραφούν και να γίνουν
αποδεκτά από τον πολίτη, του
οποίου η ενεργή στήριξη και
συµµετοχή είναι το συστατικό
της επιτυχίας των δράσεων, το

αποτέλεσµα των οποίων άµεσα τον
αφορούν.
Είναι εξάλλου, στοιχειώδες και για
την καλή προσωπική µαρτυρία της
ωφέλιµο, να τραβήξει µια σαφή,
ξεκάθαρη διαχωριστική γραµµή από
το παρελθόν χωρίς συµβιβασµούς
και να υπηρετήσει την αλήθεια
χωρίς πολιτικές σκοπιµότητες και
διαχωρισµούς. Το δείγµα γραφής µε
σεβασµό στην νοµιµότητα και την
διαφάνεια θα είναι ένα καλό ξεκίνη-
µα.
Τις όποιες πολιτικές πεποιθήσεις
όσο έντονες και εάν είναι, που
δηµοκρατικά δικαιούται η κα πρόε-
δρος, δεν χωρούν στο λειτούργηµα
που ανέλαβε.
Οι πολίτες έχουν ανεξάντλητη καλή
διάθεση και διαθέτουν λογική
πίστωση χρόνου απέναντι σε αξιόπι-
στες προτάσεις και έντιµες προθέ-
σεις εκείνων από τους οποίους ανα-
µένουν χρηστή και ωφέλιµη διαχεί-
ριση του δηµόσιου χρήµατος για
την βελτίωση των συνθηκών της
καθηµερινής ζωής τους και της προ-
όδου του τόπου γενικότερα.
Θα είµαστε όλοι εδώ να τις κρίνουµε
και να τις επιβραβεύσουµε.
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Τουρνουά “FUTURE”
Μεταξύ 20 και 28 Σεπτεµβρίου
θα έχουµε την ευκαιρία να
απολαύσουµε για πρώτη φορά
στην Πάρο ένα επαγγελµατικό
τουρνουά Τένις, και συγκεκρι-
µένα το “FUTURE
TOURNAMENT”. Σε αυτό συµ-
µετέχουν νέοι αθλητές πολύ
καλού επιπέδου. Το γεγονός
αποτελεί πρόκληση για τον
Όµιλο Αντισφαίρισης Πάρου,
στον οποία ανατέθηκε η οργά-
νωση του τουρνουά στο νησί
µας από τη ∆ιεθνή Οµοσπονδία
Αντισφαίρισης (International
Tennis Federation). O νικητής
θα βραβευθεί µε το ποσό των
10.000$.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του
Οµίλου προετοιµάζει το έδαφος
γι΄ αυτήν την διοργάνωση σε
συνεργασία µε το Paros Tennis
Club (Αγία Ειρήνη). Τα τέσσε-
ρα γήπεδα έχουν επιδιορθωθεί
και κατασκευάζονται αυτή τη
στιγµή δύο επιπλέον γήπεδα.
Το Club αναβαθµίζεται µε την
κατασκευή καφετέριας, αποδυ-
τηρίων, κερκίδων και παιδικής
χαράς, τα οποία θα είναι έτοι-
µα στο τέλος Ιουλίου.

Ο Όµιλος Αντισφαίρισης
πήγε στη Σύρο
Είναι επίσης η πρώτη φορά
που µέλη του Οµίλου
Αντισφαίρισης Πάρου συµµετέ-

χουν σε τουρνουά εκτός του
νησιού. Συγκεκριµένα 7 µέλη
πήραν µέρος στο Πανελλήνιο
Τουρνουά Βετεράνων που
πραγµατοποιήθηκε στα µέσα
Ιουνίου στη Σύρο, καταφέρνο-
ντας να φτάσουν ακόµα και
στον τελικό µε τον αθλητή
Σεσάνκ Ντεσάι. Η υπόλοιπη
οµάδα αποτελούνταν από τους:
Ιωακειµίδη, ∆αφερέρα,
Μπουτς, Καµπούρογλου,
Θεοδοσίου και Φέιν.
Μία εβδοµάδα αργότερα, δύο
παιδιά του Οµίλου οι Μαύρης
και Μαµούνιας, συµµετείχαν
επίσης στη Σύρο, στο τουρνουά
της Η’ Ένωσης, όπου ο
Βασίλης Μαµούνιας κατέφερε
να φτάσει στους ηµιτελικούς!

∆ωρεάν
µαθήµατα
το καλοκαίρι
Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο
Όµιλος Αντισφαίρισης Πάρου
σε συνεργασία µε το Paros
Tennis Club στην Αγία Ειρήνη,
προσφέρουν δωρεάν µαθήµατα
το καλοκαίρι για παιδιά όλων
των ηλικιών. Τα µαθήµατα θα
γίνονται καθηµερινά 17.00-
20.00 και το Σάββατο 10.00-
12.00.
Για περισσότερες
πληροφορίες επικοινωνήστε
µε τον Άρη Θεοδοσίου
693-777-7876.

Το διάγγελµα Του Κίµωνα
Μ. Κοτσώνη

Το  τένιις  προοδεεύεειι  στην  Πάρο
Έρχεται µεγάλο τουρνουά

Με δελτίο τύπου που εξέδωσε η
Ιερά Μητρόπολη Παροναξίας στις
8 Ιουλίου κάνει γνωστό το αναλυ-
τικό πρόγραµµα της ενθρονίσεως
του νέου Μητροπολίτη κ.
Καλλινίκου σε Νάξο, Πάρο και
Αντίπαρο. Αναλυτικά το δελτίο
τύπου έχει ως εξής:
«Με πολύ χαρά και συγκίνηση σας
αναγγέλλουµε την ενθρόνιση του
νέου Ποιµενάρχη µας,
Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου
Παροναξίας κ. Καλλινίκου, η οποία
θα λάβει χώρα το Σάββατο 12
Ιουλίου 2008 στην Νάξο, την
έδρα της Ιεράς Μητροπόλεως,
σύµφωνα µε το παρακάτω πρό-
γραµµα.
Ο Σεβασµιώτατος νέος
Ποιµενάρχης µας θα αφιχθεί στο
λιµένα της Νάξου το πρωί του
Σαββάτου και ώρα 11.30΄ µε το
ταχύπλοον Ε/Γ Ο/Γ HIGHSPEED 3
συνοδευόµενος από τον
Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο
Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ.
ΙΕΡΩΝΥΜΟ, µελών της σεπτής
Ιεραρχίας και πλήθους κληρικών
και λαϊκών. Στις 10.40΄ και κατά
την διέλευση του πλοίο από το
λιµάνι της Πάρου, θα επιβιβα-
σθούν σε αυτό και οι κληρικοί της

Πάρου και της Αντιπάρου, οι οποί-
οι θα συνοδεύσουν τον νέο
Μητροπολίτη µέχρι τη Νάξο για
να παραστούν στην επίσηµη
ενθρόνιση αυτού. Το πλοίο θα
προϋπαντήσουν και θα το συνο-
δεύσουν µε τα πλοιάρια τους τα
µέλη του Συλλόγου Ερασιτεχνών
Αλιέων Νάξου στο λιµένα.
Άπαντες µε επί κεφαλής τους
άρχοντες του Νοµού θα υποδε-
χθούµε το νέο Μητροπολίτη
Παροναξίας κ. Καλλίνικο στο λιµέ-
να, και εν συνεχεία οι Ιερείς τιµη-
τικά θα περιστοιχίσουν αυτόν και
θα κατευθυνθούν πεζή σε δύο
σειρές εκατέρωθεν, προς τον
χώρο, πρό του Ιερού Ναού
Πρωτοθρόνου Παντανάσσης της
Χώρας Νάξου.
Εκεί ο νέος Μητροπολίτης θα
ενδυθεί µε τον Ιερό Μανδύα και
θα λάβει την ποιµαντορική ράβδο
από τον Τοποτηρητή, οι δε Ιερείς
θα ίστανται ενδεδυµένοι κατά
τάξη και σύµφωνα µε τα πρεσβεία
ιεροσύνης εκατέρωθεν του νέου
Μητροπολίτου σε δύο σειρές.
Στη συνέχεια θα κατευθυνθούν
πεζή στην µαρµάρινη εξέδρα του
∆ήµου στο κέντρο της παραλίας,
όπου θα τον αναµένουν ο

Αρχιεπίσκοπος και οι επίσηµοι.
Εκεί ο κ. ∆ήµαρχος της Νάξου θα
προσφωνήσει το νέο
Μητροπολίτη και µετά την αντι-
φώνηση του Σεβασµιωτάτου θα
κατευθυνθούν και πάλι πεζή στον
Ιερό Μητροπολιτικό Ναό
Ζωοδόχου Πηγής Νάξου, όπου θα
τελεσθεί η Ακολουθία της ενθρο-
νίσεως του νέου Σεβασµιωτάτου
Μητροπολίτου Παροναξίας κ.
Καλλινίκου.
Σύµφωνα µε παλαιό έθιµο η
Ακολουθία ενθρονίσεως του νέου
Μητροπολίτου θα τελεσθεί και
στην Πάρο το Σάββατο 19
Ιουλίου 2008 και ώρα 10.30΄π.µ.
στο Ιερό Προσκύνηµα Παναγίας
Εκατονταπυλιανής κατά την προα-
ναφερθείσα τάξη. Παρόµοια τελε-
τή θα επαναληφθεί και στην
Αντίπαρο την Κυριακή 20 Ιουλίου
2008 στις 19.30.
Τέλος να υπενθυµίσουµε ότι την
Κυριακή 13 Ιουλίου 2008 ο
Σεβασµιώτατος Ποιµενάρχης µας
θα προεξάρχει στην πρώτη εν
Νάξω Πολυαρχιερατική Θεία
Λειτουργία στο Μητροπολιτικό
Ναό Ζωοδόχου Πηγής Χώρας
Νάξου στις 07:00 π.µ. έως 10:30
π.µ.».
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Παράγονται στο σύγχρονο τυροκοµείο της Ένωσης Α.Σ. Πάρου και είναι γνήσια Παριανά προϊόντα

Ακόµη µια µεγάλη διάκριση ήρθε για
την αθλήτρια του Ν.Ο. Πάρου Πολυξένη
Σαρρή, που κατέκτησε την 6η θέση στην
κατηγορία των γυναικών στους αγώνες
του πανευρωπαϊκού πρωταθλήµατος
Optimist 2008, που έγιναν στην λίµνη
Garda στην Βόρεια Ιταλία. H Ελλάδα
συµµετείχε µε 7 αθλητές – αθλήτριες:
τους Βασιλεία Καραχάλιου, Αναστασία
Φακίδη, Πολυξένη Σαρρή, Ιωάννη-
Χρήστο Μιτάκη, Ερρίκο Στάθη,
Γρηγόρη Γκάρυ, και Γεώργιο Καντίνη,
υπό την καθοδήγηση του οµοσπονδια-
κού προπονητή Βασίλη Ηλιόπουλου,
ενώ ο αριθµός των συµµετοχών στην
26η διοργάνωση του συγκεκριµένου
αγώνα έφθασε τις 241.
Εκτός από την εξαιρετική επίδοση της,
η Πολυξένη ήταν η πρώτη Ελληνίδα
στην γενική κατάταξη, στην πρώτη συµ-
µετοχή της σε αγώνα στο εξωτερικό σαν
µέλος της εθνικής οµάδας.
Ο προπονητής της οµάδας Optimist του
Ν.Ο. Πάρου Βασίλης Σωτηρίου δήλωσε:
«Η ωριµότητα και η επιµέλεια της
αθλήτριας µας είναι οι πρωταρχικοί
λόγοι της µεγάλης της επιτυχίας,
καθώς και η αγάπη της για την
Πάρο. Ευχαριστώ την οµάδα µου,
όλα τα παιδιά, το συµβούλιο που µε
κάθε τρόπο στηρίζει την µεγάλη
προσπάθεια που γίνεται, ώστε να
µπορεί να υπάρχει µια δυνατή
οµάδα που πάνω της θα στηρίζονται
οι αυριανοί πρωταθλητές, όπως και
η Πολυξένη σήµερα. Χωρίς δουλειά
δεν γίνεται τίποτε. Ευχαριστώ την
Πολυξένη για την προσπάθεια και
τον ζήλο που δείχνει, την πολυπλευ-
ρικότητα της που την κάνουν άριστη
αθλήτρια, ενώ είναι και αρίστη
µαθήτρια».
Τα συγχαρητήρια του ∆.Σ. του Ν.Ο.

Πάρου προς την αθλήτρια για την µεγά-
λη διάκρισή της εξέφρασε ο πρόεδρος
του Οµίλου κ. Π. Μαθιέλλης, ο οποίος
δήλωσε:
«Η επιτυχία της Πολυξένης Σαρρή
είναι το επιστέγασµα των κόπων και
της σκληρής και συστηµατικής δου-
λειάς που γίνεται στον Ναυτικό
Όµιλο Πάρου στα 16 χρόνια που
πέρασαν από την ίδρυση του έως
σήµερα. Συγχαίρω κατ΄ αρχήν όλους
τους αθλητές µας, αλλά και την

οµάδα των προπονητών µας, που
τους γυµνάζουν και τους καθοδη-
γούν σωστά. Έχουµε σηκώσει ψηλά
το όνοµα της Πάρου σε όλη την
Ελλάδα και τώρα και στο εξωτερικό.
Αυτή η διάκριση είναι µόνο η αρχή.
Θα ακολουθήσουν και άλλες. Το
αποδεικνύουν οι αθλητές µας σε
κάθε συµµετοχή τους σε αγώνες.
Ευχαριστούµε όλα τα µέλη µας,
καθώς όσους µας στηρίζουν ηθικά ή
οικονοµικά στην προσπάθειά µας».

��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

6ç óôçí Åõñþðç ç ÐïëõîÝíç ÓáññÞ

Γιορτή για
την τέχνη
στην Παροικιά
Οκτώ φοιτητές Καλών Τεχνών
Αθήνας και Θεσσαλονίκης και
τρεις φίλοι από το φροντιστή-
ριο για το σχέδιο αποφάσισαν
φέτος το καλοκαίρι να βρεθούν
στην Πάρο, µε κοινά ενδιαφέρο-
ντα τη ζωγραφική, τη χαρακτι-
κή, την κεραµική και το
κόσµηµα. Τους συνδέει επίσης
το µεράκι για την τέχνη σε όλες
της τις εκφράσεις. Η Πάρος
είναι µια αφορµή για συνεύρε-
ση και εκδήλωση αυτής της
αγάπης τους για την τέχνη.
Φιλοδοξούν η Παροικιά να
µετατραπεί σε µια γιορτή για
την τέχνη. Όλα αυτά µπορείτε
να τα διαπιστώσετε από κοντά,
αν επισκεφθείτε την έκθεση τα
εγκαίνια της οποίας πραγµατο-
ποιούνται το Σάββατο 12
Ιουλίου στις 20:30 στην αίθου-
σα «Aegean school of five arts».
Όσοι δεν προλάβετε τα εγκαί-
νια µπορείτε να επισκεφτείτε
την έκθεση έως τις 3
Αυγούστου καθηµερινά από τις
11:00 έως τις 14:00 και από
19:00 έως τις 24:00.


