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Κέντρο Υγείας - μικρό Νοσοκομείο

Δόθηκε λύση από την Ιερά Μονή Λογγοβάρδας
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θεση του Κ.Υ – Νοσοκομείου, είναι η ηγε-
σία του Υπουργείου Υγείας, η οποία
επιδιώκει και προωθεί την επιτάχυνση των
διαδικασιών ώστε να υλοποιηθεί το έργο.
Ο κ. Αβραμόπουλος είχε δει προσωπικά
τον Ηγούμενο της Μονής Λογγοβάρδας
Χρυσόστομο Πήχο και είχαν συζητήσει το
θέμα της παραχώρησης οικοπέδου. Την
περασμένη Δευτέρα, ο Ηγούμενος επι-
σκέφθηκε τον υπουργό στο γραφείο του
όπου του ανακοίνωσε την απόφαση του
Ηγουμενοσυμβουλίου της Μονής Λογ-
γοβάρδας, να παραχωρήσει έκτασή της,
προκειμένου να ανεγερθεί εκεί το νέο Νο-
σοκομείο της Πάρου.
Πρόκειται ουσιαστικά για το πρώτο βήμα
υλοποίησης αυτού του μεγάλου έργου, με
το οποίο ικανοποιείται ένα πάγιο και χρό-
νιο αίτημα των κατοίκων του νησιού.

Αντιδράσεις προκάλεσε η απόφαση της Blue
Star, να ανακοινώσει το «πάγωμα» των ναύ-
λων, παρά τις συνεχείς αυξήσεις της τιμής του
πετρελαίου. Η Ένωση Εταιριών Ακτοπλοίας,
μετά την παραίτηση του προέδρου της Μ.
Σακέλη, εξέδωσε σκληρή ανακοίνωση, ενώ η
έκτακτη συνεδρίαση του ΔΣ έγινε σε τετα-
μένο κλίμα. Ο κ. Σακέλης υπερασπίστηκε την

απόφασή του, να «παγώσει» τις τιμές, δέ-
χτηκε όμως έντονη κριτική από τα μέλη του
ΔΣ της Ένωσης, τα οποία το θεώρησαν un-
fair σε μία περίοδο που οι ακτοπλοϊκές επι-
χειρήσεις δίνουν τον αγώνα τους για να δοθεί
λύση στο πρόβλημα των καυσίμων.
Στην ανακοίνωση μεταξύ άλλων αναφέρεται:
«…η δήλωση αυτή, υπό τις σημερινές συν-

θήκες αποτελεί βολή κατά των υπολοίπων
εταιρειών, καθώς υποβαθμίζει την πραγμα-
τική διάσταση του προβλήματος, το οποίο
απειλεί τις ακτοπλοϊκές εταιρίες και την πε-
ραιτέρω συνέχιση της λειτουργίας τους».
Κατά τη συνεδρίαση, ο κ. Σακέλης υπέβαλε
την παραίτησή του, που έγινε ομόφωνα
δεκτή.

Άνω - κάτω στην ακτοπλοία από την απόφαση της Blue Star να «παγώσει» τους ναύλους
Αντιδράσεις και παραίτηση Σακέλη

σελ. 5

σελ. 4
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Συνεχίζουν ακάθεκτοι οι γονείς
Οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων συνεχίζουν
τις προσπάθειές τους για την επίλυση του
κτιριακού προβλήματος όλων των σχολείων της
Πάρου. Στο πλαίσιο αυτό, καλούν σε κοινή
συνεδρίαση όλους τους φορείς της εκπαίδευσης,
την Έπαρχο, τον Δήμαρχο, τους συμβούλους,
επαρχιακούς και δημοτικούς πριν από το τέλος της
σχολικής χρονιάς. Στόχος είναι, η ιεράρχηση και
αξιολόγηση των ήδη καταγεγραμμένων κτιριακών
προβλημάτων, ώστε να προωθηθεί, στο βαθμό που
είναι δυνατόν η επίλυσή τους, προκειμένου να
αποφευχθούν ίδιες καταστάσεις με το ξεκίνημα της
νέας σχολικής χρονιάς.

Τι θα γίνει με το 2ο Δημοτικό σχολείο
Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2ου

Δημοτικού Σχολείου Παροικιάς, με έγγραφό του
προς το Επαρχείο, το Δήμο Πάρου και το γραφείο
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Ζητεί να μάθει αν
υπάρχει αποτέλεσμα σε σχέση με τη διακήρυξη
στις 5-3-08 που αφορά στην εκδήλωση
ενδιαφέροντος μίσθωσης κατάλληλου ακινήτου,
για τις στεγαστικές ανάγκες του σχολείου με αρ.
Πρωτ. 633, προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα
των 60 μαθητών που κάνουν μάθημα στις
μεταλλικές προκατασκευασμένες αίθουσες.
Οι γονείς ζητούν να μάθουν εάν θα μισθωθούν
νέες αίθουσες για τη νέα σχολική χρονιά 2008-
2009.
Επίσης ζητούν να ενημερωθούν για το ποιο
πολεοδομικό διάταγμα διέπει την τοποθέτηση
προκατασκευασμένων αιθουσών για την κάλυψη
των στεγαστικών αναγκών των σχολείων και
καθορίζει την καταλληλότητά τους γι’ αυτή τη
χρήση.

Τόσο απλά…
Το πρόβλημα με τον ακτινολόγο στο Κέντρο
Υγείας είναι γνωστό εδώ και πάρα πολύ καιρό.
Έχει επισημανθεί σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες
από την πρώτη στιγμή και ασφαλώς στο
υπουργείο Υγείας. Υποτίθεται είχε λυθεί το θέμα
και αναμενόταν ακτινολόγος πριν από τη θερινή
σαιζόν. Στις τελευταίες κρίσεις όμως, ο
ακτινολόγος για την Πάρο …κόπηκε.
Την περασμένη εβδομάδα που ήρθε ο κ.
Αβραμόπουλος και ξεναγήθηκε στους χώρους του
Κέντρου Υγείας είδε με τα μάτια του τον ανενεργό
μαστογράφο και την υπολειτουργία του τμήματος
και με ένα τηλεφώνημα στην αρμόδια υπηρεσία
έβαλε τα πράγματα στη θέση τους… Ο
ακτινολόγος θάρθει.
Όλο αυτό βέβαια στημένο φαίνεται, αλλά δε
βαριέστε, ας έρθει ακτινολόγος και ας νομίζουν ότι
μας δουλεύουν…

Διαμαρτυρία Ε.Σ.ΠΑ για το Ατλάντικ
Την έντονη διαμαρτυρία του για τη μη σφράγιση
του Σούπερ Μάρκετ Ατλάντικ, εκφράζει με
έγγραφό του ο Εμπορικός Σύλλογος Πάρου
Αντιπάρου, το οποίο αποστέλει στην Εισαγγελέα
Σύρου, στη Νομαρχία Κυκλάδων, στο Επαρχείο
και στο Δήμο. Μαζί με το έγγραφο αποστέλλει και
όλα τα σχετικά έγγραφα που αποδεικνύουν την
παρατυπία της Εταιρίας και τις αποφάσεις για τη
σφράγισή του.
Στο έγγραφο αναφέρεται: «Κύριε Εισαγγελέα, ο
Ε.Σ.ΠΑ διαμαρτύρεται έντονα για την
αναστολή της εκτέλεσης της 279/25.7.2007
απόφασης του Δημάρχου Πάρου για την
σφράγιση καταστήματος υγειονομικού
ενδιαφέροντος (υπεραγορά τροφίμων με τον
διακριτικό τίτλο «ΑΤΛΑΝΤΙΚ» στη θέση
¨Βίντσι¨Παροικίας Πάρου)».

μμιικκρράά  --  μμιικκρράά

Το πάγιο αίτημα όλων των νησιωτών της πα-
τρίδας μας να υπάρχει υποχρεωτική μέριμνα
του νομοθέτη για τις νησιωτικές περιοχές, σε
κάθε νόμο που συντάσσει, επιτέλους ικανο-
ποιήθηκε. 
Στην ψηφοφορία στις 27 Μαίου, για την ανα-
θεώρηση του Συντάγματος στο Ελληνικό
Κοινοβούλιο, η Ολομέλεια της Βουλής ενέ-
κρινε την απαίτηση όλων των νησιωτών, των
δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων

καθώς και  των Νομαρχιακών αυτοδιοική-
σεων των νησιωτικών περιοχών, να αναδειχ-
θεί η νησιώτικη  ιδιαιτερότητα της χώρας μας
και να προβλεφθεί η άσκηση εξειδικευμένων
πολιτικών για τις νησιωτικές περιοχές.
Όπως τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Βουλευ-
τής Κυκλάδων της Ν.Δ., «είναι μία ιστορική
στιγμή για τη νησιωτική Ελλάδα, που με
απόλυτη βεβαιότητα, στο μέλλον θα έχει θε-
τικές επιπτώσεις στα νησιά μας, ενώ με τη
Συνταγματική αυτή πρόβλεψη, πλέον, θα
αρθεί η ανισότητα που παρατηρείτο, μέχρι
τώρα, στη  λήψη και άσκηση πολιτικών με-
ταξύ της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλά-
δας». 
Η προς ψήφιση διάταξη ενεκρίθη με 195 θε-
τικές ψήφους, παρόντων 197 βουλευτών. 
Ο κ. Βρούτσης συγχαίρει όλους τους συνα-
δέλφους του, ανεξαρτήτως κόμματος που ψή-
φισαν υπέρ, τα τέσσερα κόμματα, ΚΚΕ,
ΣΥΡΙΖΑ, ΛΑΟΣ και ΝΔ καθώς και τα δη-
μοτικά και κοινοτικά συμβούλια του Νομού
μας, που με τις ομόφωνες αποφάσεις τους,
προέτρεψαν τα κόμματα και τους νησιώτες

Βουλευτές να ανταποκριθούν θετικά. 
Για μικροκομματική σκοπιμότητα κατηγορεί
το ΠΑΣΟΚ, το οποίο απείχε από τη διαδικα-
σία της αναθεώρησης και σημειώνει, πως
«εκτός του ότι πρέπει να απολογηθεί για την
ανεύθυνη στάση του, θα πρέπει και να ζητή-
σει μία μεγάλη συγνώμη από τους νησιώτες». 

Άρση της ανισότητας μεταξύ Ηπειρωτικής και Νησιωτικής Ελλαδας

Συνταγματική κατοχύρωση
της νησιωτικότητας

Ερώτηση Ρήγα στη Βουλή για
τους δικαστικούς υπαλλήλους που απεργούν
Δεν υλοποιούνται οι δεσμεύσεις της Κυβέρνησης
Ερώτηση στη Βουλή προς τον υπουργό Δικαιοσύνης κατέθεσε ο βουλευτής Κυκλάδων του
ΠΑΣΟΚ Π. Ρήγας με αφορμή τη νέα απεργία των δικαστικών υπαλλήλων.
Στην ερώτηση αναφέρεται:
«Για μια ακόμα φορά οι δικαστικοί υπάλληλοι της χώρας καταφεύγουν στο έσχατο μέσο
διεκδίκησης της επίλυσης των αιτημάτων τους και απέχουν από τα καθήκοντά τους.
»Οι δικαστικοί υπάλληλοι των Κυκλάδων αντιμετωπίζουν σε υπερθετικό βαθμό τα προ-
βλήματα που απασχολούν τους υπόλοιπους συναδέλφους τους εξαιτίας της ιδιαιτερότητας
του νησιώτικου χώρου και συμμετέχουν στην απεργία καταγγέλλοντας την αδιαφορία της
κυβέρνησης και την αθέτηση των δεσμεύσεων που ανέλαβε από το 2004 που βρίσκεται
στην  εξουσία.
»Στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης στη Βουλή την 20η Μαρτίου 2004 δια
στόματος του πρωθυπουργού υπήρξε η δέσμευση για « Διασφάλιση ταχύτητας στην απο-
νομή της δικαιοσύνης μέσω ενός συγκεκριμένου πλαισίου δράσης, το οποίο μεταξύ άλλων
προβλέπει : α) την άμεση εντατικοποίηση του προγράμματος κτιριακών υποδομών και την
επέκταση της μηχανογράφησης σε όλο το εύρος του συστήματος απονομής δικαιοσύνης, β)
την ορθολογική χωροταξική κατανομή και την εξειδίκευση των δικαστών και δικαστικών
υπαλλήλων…»
»Τα ίδια επανέλαβε ο πρωθυπουργός στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης στις
28 Σεπτεμβρίου 2007.

»Μέχρι σήμερα στο χώρο της δικαιοσύνης στις Κυκλάδες καμία δέσμευση δεν έχει υλο-
ποιηθεί.
»Η κατάσταση παραμένει έντονα προβληματική σε όλους τους τομείς, οι εργαζόμενοι στο
χώρο της δικαιοσύνης είναι απογοητευμένοι και η απονομή της δικαιοσύνης έχει επιβρα-
δυνθεί απελπιστικά».
Με δεδομένη αυτή την κατάσταση, ο κ. Ρήγας ρωτάει τον υπουργό:
1. Προτίθεστε να υλοποιήσετε τις δεσμεύσεις που αναλάβατε για βελτίωση των κτιριακών
υποδομών, για εφαρμογή της μηχανογράφησης και κυρίως για αύξηση και ορθολογική κα-
τανομή των δικαστών και των δικαστικών υπαλλήλων; Αν ναι ποιο είναι το χρονοδιά-
γραμμα των ενεργειών σας;
2. Ειδικότερα για τις δικαστικές υπηρεσίες των Κυκλάδων ποιος είναι ο  προγραμματισμός
σας για την επίλυση των προβλημάτων που διατυπώνονται στο πρώτο ερώτημα και αποτε-
λούν και τις κύριες αιτίες της απεργίας των δικαστικών υπαλλήλων;
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Μέσα σε κλίμα ιδιαίτερης έντασης
πραγματοποιήθηκε την περασμένη
Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο, το
οποίο ασχολήθηκε με το ζήτημα του
Λιμενικού Ταμείου. Ο απολογισμός
ήταν δύο παραιτήσεις και μία ανεξαρ-
τητοποίηση δημοτικού συμβούλου από
την παράταξή του.
Η συζήτηση ξεκίνησε με το θέμα παραί-
τησης του Προέδρου του Δ.Λ.Τ. κ.
Σκανδάλη, η οποία έγινε αποδεκτή.
Η πρόταση όμως του Δημάρχου κ. Βλα-
χογιάννη, να προτείνει στη θέση του,
την κ. Βάσω Σκαραμαγκά, προκάλεσε
την αντίδραση της αντιπολίτευσης. 
Ο δήμαρχος βέβαια, ο οποίος αναφέρ-
θηκε στα προσόντα της και κυρίως στη
διοικητική της εμπειρία, εξέφρασε την
άποψη ότι στη συγκεκριμένη θέση θα

Μόνιμα εγκαταλείπουν τον Πειραιά οι ναυ-
τιλιακές μεταφορικές εταιρίες εξ’  αιτίας της
εργασιακής αστάθειας που επικρατεί στο λι-
μάνι του Πειραιά.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Εμπορικού
Συλλόγου Πειραιά Βασίλη Κορκίδη, ήδη αρ-
κετές εταιρίες υπέγραψαν τριετείς συμφωνίες
συνεργασίας με άλλα Μεσογειακά λιμάνια.
Παράλληλα επισημαίνει ο κ. Κορκίδης το
πρώτο τρίμηνο του 2008 οι εισαγωγές μει-
ώθηκαν στα 12,30 δις ευρώ, έναντι 13,30 δις
ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2007, καταγρά-
φοντας μείωση της τάξης του 7,6%. Αντί-
στοιχα,  η αξία των εξαγωγών την ίδια
περίοδο έφτασε μετά βίας τα 3,93 δις ευρώ,
έναντι 4,30 δις ευρώ το 2007, παρουσιάζον-
τας ποσοστό μείωσης 8,4%. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατι-
στικής Υπηρεσίας Ελλάδος (ΕΣΥΕ), το
πρώτο τρίμηνο του 2008 οι εισαγωγές μει-
ώθηκαν στα 12,30 δις ευρώ, έναντι 13,30 δις
ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2007, καταγρά-
φοντας μείωση της τάξης του 7,6%. Αντί-
στοιχα,  η αξία των εξαγωγών την ίδια
περίοδο έφτασε μετά βίας τα 3,93 δις ευρώ,
έναντι 4,30 % δις ευρώ το 2007, παρουσιά-
ζοντας ποσοστό μείωσης 8,4%. 
Είναι χαρακτηριστικό, ότι και τον Απρίλιο
του 2008 οι εξαγωγές κατρακύλησαν σε 1,2
δις ευρώ, έναντι 1,37 τον Μάρτιο και 1,66 δις
ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2007, παρου-
σιάζοντας μείωση ρεκόρ κατά 17,4%. Τον

Απρίλιο, οι εισαγωγές επίσης μειώθηκαν σε
4,1 δις από 4,24 δις τον Μάρτιο και από
4,75% δις τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι σημει-
ώνοντας μείωση 10,7%.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Α’ τριμήνου και
του Απριλίου, εκτιμάται ότι οι εισαγωγές και
εξαγωγές θα συνεχίσουν να μειώνονται με
τον ίδιο ρυθμό όλο το Β’ τρίμηνο του 2008
και είναι απίθανο μέσα σε ένα μήνα που απο-
μένει να ολοκληρωθεί το Α’ εξάμηνο, να ανα-
στραφεί η φθίνουσα κατάσταση και να
κλείσει η αγορά με θετικό πρόσημο. 
Βασική αιτία της πτώσης των εισαγωγών και
των εξαγωγών είναι η μείωση της δραστη-
ριότητας του σταθμού εμπορευματοκιβωτίων
(ΣΕΜΠΟ) κατά 80%, λόγω των συνεχιζό-
μενων κινητοποιήσεων των εργαζομένων από
τον Ιανουάριο μέχρι σήμερα.
Λαμβάνοντας υπόψη μας το ετήσιο ύψος των
εισαγωγών και των εξαγωγών στην Χώρα
μας, καθώς και τον ρυθμό μείωσης τους μέχρι
σήμερα, καταλήγουμε στο συμπέρασμα, ότι
εάν οι κινητοποιήσεις συνεχιστούν μέχρι τέ-

λους του χρόνου,  θα επιφέρουν στο εμπόριο
ζημιά που θα ξεπερνά τα 4 δις ευρώ. 
Αν επιπροσθέτως συνυπολογίσουμε αντί-
στοιχες ζημιές στο χώρο της βιομηχανίας,
των μεταφορών και γενικά των υπηρεσιών,
εκτιμούμε ότι η κερδοφορία των επιχειρή-
σεων εν γένει, αλλά κυρίως τα δημόσια έσοδα,
θα υποστούν ένα σημαντικό πλήγμα για όλο
το οικονομικό έτος 2008.
Με κύριες αιτίες τη χαμηλή παραγωγικό-
τητα, την καθυστέρηση εξυπηρέτησης των
πλοίων και την προβληματική διακίνηση
φορτίων, οι ναυτιλιακές εταιρείες οδηγήθη-
καν μέσε σε πέντε μήνες σε φυγή από τον Πει-
ραιά. Το χειρότερο είναι ότι πλέον, όλες οι
μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες, υπογράφουν
συμφωνίες με άλλα εγχώρια και γειτονικών
χωρών λιμάνια για τα επόμενα τρία χρόνια,
που σημαίνει ότι εγκαταλείπουν το λιμάνι του
Πειραιά μόνιμα. 
Μετά από όλα αυτά ο κ. Κορκίδης θεωρεί
επιτακτική την ανάγκη της επίσπευσης των
διαδικασιών επιλογής του ιδιώτη πάροχου,
διότι αναρωτιόμαστε, όπως αναφέρει, πόσα
χρόνια θα χρειαστούν πράγματι για την πα-
ραχώρηση του προβλήτα ΙΙ, ώστε τα έσοδα
που θα προκύψουν, να αποσβέσουν τις τερά-
στιες ζημιές που έχουν δημιουργηθεί στις ει-
σαγωγικές και εξαγωγικές επιχειρήσεις μας.

Θεοδοσία Κοντζόγλου

Η μείωση της δραστηριότητας του ΣΕΜΠΟ ανοίγει …πληγές

Εγκαταλείπουν τον Πειραιά
οι ναυτιλιακές μεταφορικές εταιρίες

Ένταση και διαξιφισμοί 
στο Δ.Σ. για  το Δημοτικό
Λιμενικό Ταμείο

Και είναι
ακόμα η
αρχή…

ΕΕππίί  ττοουυ  ππιιεεσσττηηρρίίοουυ

σελ. 11
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Το νέο νοσοκομείο αναμένεται να ολο-
κληρωθεί μέσα σε δύο χρόνια από σήμερα
και το έργο της ανέγερσης έχει αναλάβει
η ΔΕΠΑΝΟΜ. Θα χρηματοδοτηθεί δε,
από το Εθνικό Στρατηγικό Πρόγραμμα
Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ).

Όπως είχε ανακοινώσει προ 15 ημέρων ο
κ. Αβραμόπουλος κατά την επίσκεψή του
στο νησί, το νοσοκομείο θα είναι δυναμι-
κότητας 40 κλινών, θα διαθέτει άσηπτα
χειρουργεία, κλινικές και εξωτερικά ια-
τρεία, ώστε να καλύπτονται πλήρως οι
υγειονομικές ανάγκες των κατοίκων και
των επισκεπτών της Πάρου και της Αντι-
πάρου.
Ο κ. Αβραμόπουλος, αφού ευχαρίστησε
τον Ηγούμενο για τη δωρεά, τόνισε σε
δηλώσεις του, ότι το υγειονομικό σύ-
στημα των Κυκλάδων αναβαθμίζεται και
εκσυγχρονίζεται. Η Πάρος βρίσκεται στο
επίκεντρο των πρωτοβουλιών μας, υπο-
γράμμισε ο Υπουργός Υγείας, ο οποίος
κατέληξε λέγοντας, ότι βούληση της Κυ-
βέρνησης, είναι να διαμορφωθούν συν-
θήκες ασφάλειας και παροχής υψηλού
επιπέδου υγειονομικών υπηρεσιών σε
όλους τους κατοίκους της ελληνικής πε-
ριφέρειας.

Οι χειρισμοί    Αβραμόπουλου
Ο Υπουργός Υγείας, Δ. Αβραμόπουλος,
ο οποίος βρέθηκε ιδιωτικά την περα-
σμένη εβδομάδα στην Πάρο, επισκέ-
φθηκε αιφνιδιαστικά το Κέντρο Υγείας
για να διαπιστώσει ιδίοις όμασι τα προ-
βλήματα τόσο τα κτιριακά όσο και αυτά
που αφορούν στις ελλείψεις σε ιατρικό
και νοσηλευτικό προσωπικό. 
Ο υπουργός είχε επισκεφθεί και την Ιερά
Μονή Λογγοβάρδας και συζήτησε με τον
ηγούμενο το θέμα της παραχώρησης οι-
κοπέδου από τη Μονή και σύμφωνα με
πληροφορίες, η συμφωνία είχε κλείσει,
απλώς τη Δευτέρα επιβεβαιώθηκε.
Μάλιστα η Μονή θα παραχωρήσει το οι-
κόπεδο απευθείας στο Υπουργείο
Υγείας, το οποίο θα αναλάβει την υπο-
χρέωση κατασκευής του νέου Κ.Υ. – Νο-
σοκομείου, μέσα σε 14 μήνες από την

ημερομηνία θεμελίωσής του. 
Τιμής ένεκεν θα συμμετέχει στο Δ.Σ. του
νέου Κ.Υ. – Νοσοκομείου, εκπρόσωπος
της Μονής.
Σε ότι αφορά το υπάρχον Κέντρο Υγείας,
όπως είπε ο κ. Αβραμόπουλος, ένα τμήμα
του θα διατηρηθεί για συνταγογραφή-
σεις και για τη λειτουργία μικρού ια-

τρείου έκτακτων αναγκών, προκειμένου
να εξυπηρετούνται οι κάτοικοι της Πα-
ροικιάς και των γειτονικών οικισμών.

Η επίσκεψη Αβραμόπουλου 
Η επίσκεψη Αβραμόπουλου στην Πάρο
την περασμένη εβδομάδα, ήταν ιδιωτικής
φύσης. Επισκέφθηκε όμως το οικόπεδο

των 30 στρεμμάτων στην περιοχή του αε-
ροδρομίου και αιφνιδιαστικά, το Κέντρο
Υγείας. 
Όπως είπε στη ΦτΠ η κ. Πώλου, μέλος
της διοικούσας επιτροπής του Κ.Υ., ο
υπουργός ξεναγήθηκε σε όλους τους χώ-
ρους. Σε κάποιον από αυτούς είδε τον μα-
στογράφο ο οποίος δεν λειτουργεί λόγω
έλλειψης ακτινολόγου. Ο κ. Αβραμόπου-
λος έλυσε το ζήτημα με ένα τηλεφώνημα
στην αρμόδια υπηρεσία και έτσι σύντομα
θα λειτουργήσει το τμήμα.
Στη συνέχεια ο κ. Αβραμόπουλος, είδε
και συνομίλησε με όλους τους γιατρούς
και το προσωπικό του Κέντρου Υγείας.

Προϋποθέσεις
Κατά τη συζήτηση που έγινε στη Μονή
μεταξύ Ηγούμενου και Αβραμόπουλου,
είχε τεθεί ως προϋπόθεση για την παρα-
χώρηση οικοπέδου από την Ιερά Μονή,
η επιστροφή του οικοπέδου στις Καμά-
ρες, που το είχε παραχωρήσει στο Δήμο
για όσο καιρό λειτουργούσε το σχολείο.
Ο Ηγούμενος ζητεί να αποκατασταθεί
αυτή η παρατυπία, γιατί ενώ δεν χρησι-
μοποιείται πια το κτίριο που βρίσκεται
μέσα στο οικόπεδο σαν σχολείο, δεν επι-
στράφηκε η έκταση στη Μονή, σύμφωνα
με τη συμφωνία.  
Τελικά η συμφωνία με τον κ. Αβραμό-
πουλο έκλεισε την περασμένη Δευτέρα
χωρίς να αποτελεί προϋπόθεση η επι-
στροφή του οικοπέδου, ο Ηγούμενος
όμως είναι διατεθειμένος να το διεκδική-
σει.
Ο Δήμαρχος πάντως, έχει διαφορετική
άποψη. Όταν ρωτήθηκε από τη ΦτΠ
απάντησε:
«Ποιος παραχωρεί τώρα η Μονή ή ο
Δήμος; Αυτό έγινε πριν από 60 – 70 χρό-
νια και δεν υπάρχει αυτό το στοιχείο. Το
ακίνητο στο οποίο αναφέρεται ο ηγούμε-
νος στις Καμάρες, είναι καταγεγραμμένο
στην περιουσία του Δήμου. Συνεπώς δεν
μπορεί να γίνεται δωρητής ο ηγούμενος
με περιουσίες άλλων». 

Δόθηκε λύση από την Ιερά Μονή Λογγοβάρδας
Κέντρο Υγείας - μικρό Νοσοκομείο
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Προσοχή!
Το τηλέφωνο του Κέντρου Υγείας έχει αλλάξει σε: 2284360000 !

Προβλήματα στην ακτοπλοϊκή συγκοινωνία
των νησιών προβλέπουν οι επιχειρηματίες
της ακτοπλοίας, εάν η κυβέρνηση δεν αποσύ-
ρει άμεσα τους μη ανταποδοτικούς φόρους
που βαραίνουν τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια.  Οι
εκπρόσωποι των εταιριών που συνάντησαν
εκτάκτως τον υπουργό Γιώργο Βουλγαράκη
ανήμερα της επετείου της Άλωσης, τον προ-
ειδοποίησαν ότι εάν δεν ληφθούν τα απαραί-
τητα μέτρα για τη στήριξη της ακτοπλοίας,
από τον ερχόμενο Σεπτέμβρη θα μειωθούν
αισθητά τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια.
Στο μεταξύ στελέχη της Επιτροπής Ανταγω-
νισμού, «εισέβαλαν»  την ίδια μέρα στα γρα-
φεία της Εν. Επιχειρηματιών ακτοπλοίας και
έλαβαν  τα πρακτικά των τελευταίων συνε-
δριάσεων καθώς η κίνηση του Δ.Σ. να εξω-

θήσει σε παραίτηση τον πρόεδρο της Ένωσης
– την προηγούμενη ημέρα 28 Μαϊου -  με κα-
τάθεση μομφής,  οδήγησε κάποιους στο συμ-
πέρασμα ότι ενδεχομένως να υπάρχει καρτέλ
στην τιμολογιακή πολιτική των εταιριών.
Πάντως αν και είχε κυκλοφορήσει ότι η
LANE ΛΑΝΕ θα απέσυρε δύο πλοία της από
την 1η Ιουνίου, την πληροφορία διέψευσε
στη «ΦτΠ» ο διευθύνων Σύμβουλος της

εταιρίας  Μανώλης Γαλανάκης.
Πληροφορίες ωστόσο, που δεν διέψευσαν οι
επιχειρηματίες, αναφέρουν ότι οι περισσότε-
ρες εταιρίες αντιμετωπίζουν σοβαρά προ-
βλήματα με τις προμηθεύτριες εταιρίες
καυσίμων οι οποίες σκλήρηναν τη στάση τους
απέναντι στην ακτοπλοία.
Ήδη πάντως, κάποιες εταιρίες, μείωσαν τα
δρομολόγιά τους με πλάνο που ανασχεδίασαν
έως και τα μέσα Ιουλίου.
Τέλος,  να σημειώσουμε ότι η παρέμβαση της
Επιτροπής Ανταγωνισμού στα τεκταινόμενα
της Ένωσης, έγινε γιατί τα μέλη του Δ.Σ.  επι-
τέθηκαν στις 28 Μαίου στον εκπρόσωπο της
Blue Star και πρόεδρο μέχρι πρότινος της
Ένωσης Μιχάλη Σακέλη, εξαπολύοντας μύ-
δρους εναντίον του, επειδή η Blue Star ανα-
κοίνωσε το πάγωμα των ναύλων της μέχρι το
τέλος του καλοκαιριού.
Και ενώ ο υπουργός Ναυτιλίας, διέρρεε την
ικανοποίησή του για το θέμα αυτό καθώς και
τη προσδοκία του ότι θα ακολουθούσαν και
οι άλλες εταιρίες το παράδειγμα της Blue
Star, ήρθαν όλα τα μέλη του Δ.Σ. την επό-
μενη μέρα και επιτέθηκαν στον κ. Σακέλη,
στο πνεύμα ότι η Blue Star εμφανίστηκε σαν
το καλό παιδί, ενώ όλες οι άλλες εταιρίες είναι
τα κακομαθημένα παιδιά.  
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης των επι-
χειρηματιών με τον υπουργό Ναυτιλίας ο κ.
Αντώνης Αγαπητός  επεσήμανε ότι είναι η

πρώτη φορά που ο κλάδος βρίσκεται αντιμέ-
τωπος με τέτοια πετρελαϊκή κρίση και εξέ-
φρασε την άποψη ότι δεν είναι δυνατόν το
βάρος να πέφτει στους  ώμους μόνον των
Ακτοπλόων και των επιβατών και κάλεσε το
Κράτος να αναλάβει μέρος των οικονομικών
επιπτώσεων.  Διαφορετικά πρόσθεσε από τον
ερχόμενο Σεπτέμβρη, θα αποσυρθεί από τα
δρομολόγια μεγάλος αριθμός πλοίων.  
Ο κ. Βαγγέλης Βεντούρης επέμενε ότι ήρθε η
ώρα να καταργηθούν οι  εισφορές υπέρ τρίτων
που βαραίνουν το ακτοπλοϊκό εισιτήριο.  Ο κ.
Βουλγαράκης ήταν θετικός, όταν ρωτήθηκε
από τους δημοσιογράφους, πρόσθεσε όμως, ότι
αυτό είναι πλέον θέμα του κ. Αλογοσκούφη.
Σε κάθε περίπτωση αναμένονται εξελίξεις αν
και κανείς δεν περιμένει ότι η κυβέρνηση θα
αφαιρέσει άμεσα τις υπέρ τρίτων κρατήσεις
από τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια.

Θεοδοσία Κοντζόγλου

Άνω - κάτω στην ακτοπλοία από την απόφαση
της Blue Star να «παγώσει» τους ναύλους

Αντιδράσεις και παραίτηση Σακέλη 
συνέχεια από σελ. 1
Ο κ. Σακέλης με τον οποίο μιλήσαμε, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η συνάντηση του Υπουρ-

γού με το Δ.Σ. των Ακτοπλόων, μας είπε ότι από τη στιγμή που η Blue Star εκτελεί μετα-
φορικό έργο και επίσης μεταξύ άλλων εκτελεί και δημόσιου συμφέροντος μεταφορικό έργο
εξυπηρετώντας άγονα νησιά, δεν μπορεί να περικόψει τα δρομολόγιά της, όταν μάλιστα  οι
ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες όπως και οι ναύλοι, έχουν απελευθερωθεί.  Πρόσθεσε μάλιστα ότι
εάν αφαιρεθούν από το ακτοπλοϊκό εισιτήριο οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, τότε αυτομάτως
θα πρέπει να μειωθεί το κόστος των ναύλων προς όφελος των επιβατών.
Ο κ. Σακέλης, όπως είπε στη ΦτΠ, θεωρεί απαράδεκτο το γεγονός, μέσα στην ένωση να
συζητούνται θέματα που αφορούν στην εμπορική πολιτική της μίας ή της άλλης εταιρίας,.
Η Ένωση είπε, υπάρχει για να εξετάζει θεσμικά αιτήματα, εργασιακά ζητήματα, κλπ. Και όχι
την εμπορική πολιτική της κάθε εταιρίας, σε μια οικονομία που υπάρχει ελεύθερος αντα-
γωνισμός.
Σε ότι αφορά στους λόγους για την απόφαση «παγώματος» των τιμών στους ναύλους,
ο κ. Σακέλης τόνισε: «Κατ’ αρχάς είμαστε η μόνη εταιρεία με  προγραμματισμό σε όλη
την Ακτοπλοία. Από το χειμώνα 2007 έχουμε ανοίξει τα πλάνα μας και γίνονται κρατή-
σεις εισιτηρίων. Βέβαια όταν ανακοινώσαμε την τιμολογιακή μας πολιτική το Νοέμβριο
δεν υποψιαζόμασταν τις αυξήσεις στην τιμή του πετρελαίου. Παρ’ όλα αυτά, κρατάμε
σταθερές τις τιμές γιατί μας ενδιαφέρει να μην μειωθεί το μεγάλο μεταφορικό έργο που
έχουμε και γιατί θέλουμε να πάει καλά η θερινή σαιζόν για να δουλέψουμε και το χει-
μώνα. Αποφασίσαμε να κρατήσουμε μία σταθερή πολιτική, γιατί είμαστε μία εταιρία που
είναι υγιής, έχει κέρδη, θέλουμε να επενδύσουμε, και είναι σημαντικό ότι αυτά τα πανά-
κριβα πλοία μπορούν και επιβιώνουν. Δεν μπορεί λοιπόν, καμία ναυτιλιακή εταιρία να
μου ζητάει το λόγο γιατί κάνω ή δεν κάνω αυξήσεις. Δίνω λόγο στους επιβάτες μας, άλλά
όχι στους ανταγωνιστές μας». 
Την ίδια άποψη σε ότι αφορά στην εμπορική πολιτική κάθε εταιρίας, εξέφρασε και ο ναυτι-
κός πράκτορας Δ. Πετρόπουλος, ο οποίος αναφέρθηκε και στην ανακοίνωση της Blue Star
στις 28 Μαίου για τη διακοπή των δρομολογίων της γραμμής Rosyth – Zeebrugge (Σκω-
τία) από τις 14 Σεπτεμβρίου,  που αφορά στο πλοίο Blue Star 1 το οποίο θα δρομολογηθεί
στη συνέχεια σε αγορές που δραστηριοποιούνται τα πλοία του Ομίλου (Αιγαίο).
Το παράδειγμα πάντως της Blue Star να «παγώσει» τις τιμές των ναύλων, ακολούθησαν
οι Μινωικές Γραμμές.

Στην κόψη του ξυραφιού η ελληνική ακτοπλοία

Η πετρελαϊκή κρίση απειλεί
τα νησιά με απομόνωση
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Σοβαρό ατύχημα στο λιμάνι της Πάρου, ευτυχώς χωρίς απώλειες
Η «Παναγία Κρημνιώτισσα» …θύμισε το πρόβλημα

Υπόμνημα για την εκλογή
Μητροπολίτου Παροναξίας
Υπέρ Κυκλαδίτη
Μητροπολίτη
στην Παροναξία
η Μονή Λογγοβάρδας 
Υπόμνημα προς τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών κ.
Ιερώνυμο αποστέλουν, ο ηγούμενος και οι μο-
ναχοί της Ιεράς Μονής Λογγοβάρδας και ζη-
τούν να επιλεγεί ως μητροπολίτης Παροναξίας
ένας Κυκλαδίτης. Ή ο Παριανός αρχιμανδρίτης
Αλέξανδρος Μοστράτος ή ο Ναξιώτης Καλλί-
νικος Δεμενόπουλος.
Το υπόμνημα έχει ως εξής:
Προς τον Μακ. Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και
πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμο και τους Σεβ. Αρ-
χιερείς της Ι. Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκ-
κλησίας της Ελλάδος
Μακαριώτατε, Άγιοι Αρχιερείς,
Μετά την κοίμηση του μακαριστού Ποιμενάρ-
χου μας Αμβροσίου του Β΄ του  Παρίου και την
θεοφιλή διαποίμανσι του λογικού του ποιμνίου
επιθυμούμε να Σας παρακαλέσουμε για τον διά-
δοχο του αοιδίμου ανδρός, ο οποίος όχι μόνον
κατέλιπε αγαθή μνήμη αλλά και ελάμπρυνε την
μητρόπολι μας με έργα αγαθά.
Ως σε ανταξίους συνεχιστάς του έργου του εκλι-
πόντος προσβλέπουμε σε δύο κληρικούς, τον
αρχιμ. Αλέξανδρο Μοστράτο και τον αρχιμ.
Καλλίνικο Δεμενόπουλο.
Ο αρχιμ. Αλέξανδρος Μοστράτος κατάγεται
από την Πάρο και υπήρξε στυλοβάτης του
έργου του εκλιπόντος. Θα μπορούσε να είναι
επάξιος συνεχιστής αυτού. Πρόκειται για ιερω-
μένο ήπιων τόνων με βαθειά πίστι, αστείρευστη
αγάπη, ταπεινότητα και πλούσιο συγγραφικό
έργο. Διακονεί τα νησιά της Μητροπόλεώς μας
Νάξο, Πάρο και Αντίπαρο επί 40 ολόκληρα
χρόνια ως ιεροκήρυκας.
Ο Αρχιμ. Καλλίνικος Δεμενόπουλος κατάγεται
από τη Νάξο και γνωρίζει πολύ καλά τη νησιω-
τική Μητρόπολί μας. Στο παρελθόν συνεργά-
στηκε άριστα με τον μακαριστό κυρό Αμβρόσιο
και έδειξε ποικιλοτρόπως τις ικανότητές του,
ενώ παράλληλα αντλεί πλούσια ποιμαντική εμ-
πειρία από την πολυετή διακονία του στην Μη-
τρόπολι Ύδρας και την Μητρόπολι Νέας
Σμύρνης. Εκτός των άλλων ο πατήρ Καλλίνι-
κος, 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 δί-
καιοι, ενάρετοι, ζυμωμένοι με την Ορθόδοξη
παράδοσι και με Εκκλησιαστικό ήθος, θα δημι-
ουργήση με γάλη χαρά στους πιστούς της Μη-
τροπόλεώς μας.
Για τον λόγο αυτόν σας προσκαλούμε θερμώς,
Εσάς Μακαριώτατε και την χορεία των σεβα-
σμιωτάτων Ιεραρχών να μας δώσετε την χαρά,
που είχαν προ ετών οι πιστοί των Μητροπόλεων
Θηβών και Λεβαδείας, Άρτης, Σάμου και Ζα-
κύνθου, όταν υποδέχτηκαν σαν Μητροπολίτη
τους τον Ιερώνυμο Λιάπη, τον Ιγνάτιο Αλεξίου,
τον Ευσέβιο Πιστολή και τον Χρυσόστομο Συ-
νετό αντιστοίχως. Κάντε μας να νιώσουμε την
χαρά που ένιωσαν οι άλλοι Κυκλαδίτες αδελφοί
μας, οι Συριανοί όταν υποδέχτηκαν τον Δωρό-
θεο τον Β΄ και οι Σαντοριανοί όταν υποδέχτη-
καν 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 εκλι-
πόντα ιεράρχη Αμβρόσιο Β, ο οποίος υπερέβη
τις προσδοκίες όλων. 
Ελπίζοντες ότι θα ακούσετε τη φωνή μας, ως μέ-
ρους του λογικού ποιμνίου της Ιεράς Μητρο-
πόλεως Παροναξίας, διατελούμε.
Μετά βαθυτάτου σεβασμού ασπαζόμενοι την
δεξιάν σας.

Ο Καθηγούμενος αρχιμ. Χρυσόστομος
και οι συν εμοί εν Χω αδελφοί

Εγκύκλιος ΥΠΕΠΘ
για τους μαθητές
της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης

Επιστροφή
βιβλίων μετά
το τέλος του έτους
Από φέτος οι μαθητές γυμνασίων και λυ-
κείων θα επιστρέφουν τα βιβλία τους στο
σχολείο. Σύμφωνα με εγκύκλιο του
υπουργείου, οι διευθυντές θα πρέπει να
ενημερώσουν εκπαιδευτικούς, γονείς και
μαθητές για την ανάγκη επιστροφής των
βιβλίων στα σχολεία.
Τα επιστρεφόμενα βιβλία θα προορίζον-
ται για ανακύκλωση προκειμένου να
εξοικονομηθούν χρήματα, τα οποία θα
διατίθενται στις σχολικές επιτροπές για
τη βελτίωση των σχολικών υποδομών.
Όσα από αυτά είναι σε καλή κατάσταση
θα επαναχρησιμοποιούνται. 
Ετσι, από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο οι
διευθυντές θα πρέπει να ενημερώσουν
εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές για
την εφαρμογή του συστήματος της επι-
στροφής των βιβλίων, ώστε οι μαθητές
να μην προκαλέσουν φθορές στα βιβλία.
Εξαιρούνται μόνο εκείνα τα σχολικά εγ-
χειρίδια που προορίζονται για χρήση με-
γαλύτερη του ενός έτους (βιβλία
πληροφορικής, βιβλία αναφοράς κ.ά.).

Σοβαρό ατύχημα συνέβη το Σάββατο στις
2.00 τα ξημερώματα στο λιμάνι της Πάρου,
φέρνοντας και πάλι στην επιφάνεια το πρό-
βλημα με τις σπηλαιώσεις, που εγκυμονούν
κινδύνους κατάρρευσης του προβλήτα, που
αν και είναι σε όλους γνωστό, κανένα μέτρο
δεν λαμβάνεται.
Το πλοίο Παναγία Κρημνιώτισσα (Ro-Ro)
κατά τη διάρκεια ελιγμών πρυμνοδέτησης,
έμφορτο με 178 νταλίκες προσέκρουσε με
ταχύτητα στον προβλήτα του λιμανιού της
Πάρου. Από την πρόσκρουση προκλήθηκαν
ζημιές στον προβλήτα και μικρό κάθετο
ρήγμα στην πρύμνη του πλοίου κάτω από
τον καταπέλτη μισό μέτρο πάνω από την
ίσαλο γραμμή. 

Για να σταματήσει η εισροή υδάτων, ο λιμε-
νάρχης κ. Κουντρομιχάλης διέταξε την άμεση
εκφόρτωση του πλοίου, που έγινε ομαλά και
χωρίς κίνδυνο. Έμειναν μέσα στο γκαράζ, δύο
καρότσες από νταλίκες γιατί έπεσε η μία
επάνω στην άλλη και έπαθαν ζημιές.    
Οι νταλίκες με προορισμό, Νάξο και Σαντο-
ρίνη μεταφέρθηκαν με άλλα πλοία της γραμ-
μής και στο χερσαίο χώρο του λιμανιού
παρέμειναν μόνο τα φορτηγά που είχαν προ-
ορισμό την Κρήτη. 
Το πλοίο τελικά απέπλευσε από το λιμάνι της
Πάρου την Κυριακή, ξημερώματα Δευτέρας
μαζί με τα φορτηγά χωρίς τους οδηγούς τους. 
Προηγουμένως είχε έρθει στο νησί εκπρόσω-
πος του Ελληνικού Νηογνώμονα και έλεγξε

το πλοίο. Ήδη οι μηχανικοί είχαν κλείσει το
μικρό ρήγμα και μετά τη δοκιμαστική πλεύση
μέσα στον κόλπο της Παροικιάς αναχώρησε
για το λιμάνι του Πειραιά. 
Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το ατύ-
χημα οφείλεται σε στιγμιαία βλάβη στο χειρι-
στήριο.
Την περασμένη Δευτέρα, πήγε στο λιμάνι και
έλεγξε τη ζημιά η τεχνική υπηρεσία του
Δήμου, ενώ ο Λιμενάρχης υπέβαλε αίτημα
προς το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας για
την άμεση αποκατάσταση των ζημιών.
Να θυμίσουμε, ότι είναι το δεύτερο ναυτικό
ατύχημα στι λιμάνι της Πάρου. Πριν από πε-
ρίπου τρεις μήνες  είχε πάρει φωτιά το Μότορ
Σιπ Δημήτριος Φ. που μετέφερε τούβλα. 
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Περιβάλλον:
Τι να ζητήσουμε και από ποιους;

ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ όλες έχουν την πρώτη ευθύνη για την κατάσταση του
περιβάλλοντος. Δεν διαμόρφωσαν ειδικό θεσμικό πλαίσιο για τα ευαίσθητα
οικοσυστήματα των νησιών και άφησαν την ομορφιά των Κυκλάδων να κα-
ταντήσει οικόπεδο. Ανέχτηκαν τις υπηρεσίες να αυτονομούνται, ανέχτηκαν
μικρά κρατίδια μέσα στο κράτος, όπου και η διαφθορά άνθισε και η ελπίδα
μαράθηκε και η πολιτική απαξιώθηκε. Δεν επεξεργάστηκαν σχέδια για τις
δυνατότητες συνεργασίας της τοπικής αστυνομίας και του λιμεναρχείου με
τους δήμους, αλλά αντιθέτως εγκαθίδρυσαν και ενθάρρυναν τους παράλλη-
λους θύλακες εξουσίας. Εκεί που υπάρχει τοπική εξουσία, η Αθηναϊκή ιδρύει
συστήματα ελέγχου για να μην χάνει την ηγεμονία της. 
Τι μπορούμε λοιπόν εμείς σήμερα να ζητήσουμε και από ποιους προκειμένου
να καλυτερέψουν τα πράγματα; 
Να ζητήσουμε από το Δήμο να λάβει όλα τα μέτρα ώστε να λειτουργούν
σωστά οι υπηρεσίες. Να προωθήσει μια γόνιμη συνεργασία με την αστυνο-
μία και το λιμεναρχείο, αξιοποιώντας κάθε δυνατότητα που παρουσιάζεται.
Να ιδρύσει μια πραγματική Υπηρεσία Περιβάλλοντος, στην οποία θα κα-
ταφεύγει ο πολίτης και μέσω αυτής θα γίνεται ταχύτατα δυνατή η επαφή με
τους κάθε λογής αρμόδιους. Να ζητήσουμε μια τέτοια πολιτική, ώστε να δι-
ευρύνονται οι χώροι ευθύνης και να αμφισβητούνται άλλα θυλάκια εξουσίας,
που διαμορφώνουν πολιτική έξω από την πολιτική, αόρατη και ανεξέλεγκτη.
Να ζητήσουμε τακτικές συναντήσεις με τους πολίτες, ώστε να υπάρξει μια
συνεχής πληροφόρηση και ενημέρωση. Να ξαναπάει η πολιτική στη θέση
της. Να παράγει ουσία, νόημα και ελπίδα. Να δίνει ομορφιά και περιεχόμενο
ώστε να ξανακερδίσουμε τους νέους που τους έχουμε χάσει. Δήμος και πολί-
τες, ίσως πρέπει να ξανασυναντηθούν, για να ξαναδοκιμάσουν μια νέα εποχή
ελπίδας. Ίσως αρχίζει από την αυτοδιοίκηση η πορεία για μια καλύτερη πο-
λιτική, με την καλλιέργεια ενότητας για τα θέματα του κοινού παρονομαστή.
Ίσως έτσι αμφισβητηθεί η Αθηναϊκή ηγεμονία, ο κρατισμός, ο αφόρητος συγ-
κεντρωτισμός. 
Να ζητήσουμε από το λιμεναρχείο και την αστυνομία να συνδράμει το δήμο
στα θέματα του περιβάλλοντος. Δήμος, λιμεναρχείο, αστυνομία, για τα πε-
ριβαλλοντικά έπρεπε να μιλούν την ίδια γλώσσα, να έχουν καλλιεργήσει μια
συναντίληψη και κοινή πολιτική δράσης. 
Να ζητήσουμε από όλους τους επαγγελματίες που οι εργασίες τους έχουν
σχέση με το περιβάλλον μια πιο υπεύθυνη αντίληψη και δράση.
Να ζητήσουμε τέλος από τους πολίτες μια περισσότερο συμμετοχική αντί-
ληψη και δράση συλλογική, έξω από τις λογικές της διαίρεσης και των πα-
ρατάξεων. Να περιστείλουμε την ιδιοτέλεια, τον καταναλωτικό και χυδαίο
εγωισμό, όλα όσα μας απομονώνουν από τις ανθρωπιστικές αξίες. Αυτό είναι
δύσκολο, θα χρειαζόταν κάποια επαναστατική διαδικασία,  για να ανθίσουν
άλλες προτεραιότητες στην καθημερινή μας ζωή, αλλά μπορεί κανείς να δι-
δαχτεί από καθημερινά γεγονότα, που φωτίζουν με άλλο φως, έξω από τις
συμβάσεις και τους συμβιβασμούς, τη ζωή μας. Θα μπορούσαμε να διδα-
χτούμε από την πορεία της κοινής μοίρας, που δεν χαρίζεται σε κανένα, ούτε
σ’ αυτόν του τριώροφου, ούτε στον άλλον που έκανε το χείμαρρο οικόπεδο,
ούτε σ’ αυτόν που μας έκλεισε την παραλία. Οι πολίτες μπορεί να βοηθήσουν
τόσο στο πρόβλημα του νερού με την οικονομία, όσο και στην ανακύκλωση
με τις πρωτοβουλίες τους. Αλλά πρέπει να βρίσκουμε τρόπους να τους έχουμε
μαζί μας και να ενθαρρύνουμε πάντα τη συμμετοχή τους στις κοινές ευθύνες.

Χρίστος Γεωργούσης

ααιιρρεεττιικκάά
Εκδήλωση στον Αρχίλοχο
για τους Πόντιους

Ημέρα μνήμης
Την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλή-
νων του Πόντου, τίμησε με εκδήλωση που έγινε
στην αίθουσά του, το περασμένο Σάββατο, ο
Πολιτιστικός Σύλλογος «Αρχίλοχος» Στην
εκδήλωση μίλησαν για τη γενοκτονία και το
διωγμό, ο θεολόγος Ηρακλής Χατζόπουλος και
ο ιστορικός Βλάσης Αγτζίδης, ενώ έγινε προ-
βολή ιστορικών γεγονότων.
Η εκδήλωση πλαισιώθηκε με χορούς και πον-
τιακά τραγούδια, από τα χορευτικά συγκροτή-
ματα του Δήμου Πάρου και Ποντίων
Μεταμόρφωσης (Ευξείνου Πόντου). 

Ο Σύλλογος Λευκιανών τίμησε τους λατόμους
Την Κυριακή  25-5-08 στην εκκλησία του Αγ. Γεωργίου
στον Διόνυσο τελέσθηκε μνημόσυνο στη μνήμη των πα-
ριανών λατόμων, από το Σύλλογο Λευκιανών. Η μεγάλη
συμμετοχή του πλήθους των μελών του Συλλόγου αυτή
την φορά, έδειξε ξανά πόσο τα μέλη ξέρουν να τιμούν και
να σέβονται τους ανθρώπους που με τον ιδρώτα τους πό-
τισαν τα βουνά της Αττικής για να μεγαλώσουν τα παιδιά
τους και να ζήσουν τις οικογένειές τους με αξιοπρέπεια.
Ας είναι ελαφρό το χώμα που τους σκεπάζει.
Μετά το μνημόσυνο, ακολούθησε συνεστίαση στο αρχον-
ταρίκι της Εκκλησίας με έξοδα του Συλλόγου και ο δή-
μαρχος Διονύσου απεύθυνε χαιρετισμό. Η συγκέντρωση έκλεισε  με νησιώτικους ήχους .

Από τον σύnογο PAWS προς τους μεnοντικούς φίλους και μέλη 

Ετήσια γενική συνέλευση
Ο σύ�ογος προστασίας ζώων Πάρου θα πραγματοποιήσει την ετήσια Γενική Συνέλευσή  του την Κυριακή
8 Ιουνίου στις 2 μμ στην αίθουσα του Αρχίλοχου.
Στην ημερήσια διάταξη θα συμπεριληφθούν τα ακόλουθα θέματα:
1. Αναφορά οικονομικής χρήσης 2007
2. Αναφορά στο έργο που ολοκληρώθηκε το 2007 
3. Αναφορά σχετικά με το καθεστώς της δημοτικής χρηματοδότησης και του προβλεπόμενου καταφύγιου της
PAWS για προσωρινή φύλαξη και περίθαλψη ζώων 
4. Έκθεση περί ειδικού προγράμματος στειρώσεων αδέσποτων και ιδιόκτητων γατών και σκυλιών
5. Εκπαιδευτικά προγράμματα στα σχολεία
Εκείνοι που επιθυμούν να ψηφίσουν για οποιαδήποτε θέματα κατά την Γ.Σ. πρέπει, σύμφωνα με το
καταστατικό, να έχουν εξοφλήσει την συνδρομή τους για το 2008, που είναι 30 ευρώ. Η ετήσια συνδρομή των
“guest-members” (χωρίς δικαίωμα ψήφου) είναι 15 ευρώ. 

Ευχαριστήριο
Η οικογένεια Μάρκου Καπαρού εκφρά-
ζει τις θερμές ευχαριστίες της προς
όλους, όσοι τους συμπαραστάθηκαν και
συμμετείχαν στη δύσκολη στιγμή της
ζωής τους, για τον πρόωρο χαμό του
αγαπημένου τους παιδιού και αδελφού
Θοδωρή, που έφυγε από κοντά τους στις
22-5-2008.

Η οικογένειά του

Ανακοίνωση
Εμπορικού Συλλόγου
Πληροφορούμε τα Μέλη του Εμπορικού Συλλόγου Πάρου
–Αντιπάρου και κάθε ενδιαφερόμενο ότι το γραφείο του
Συλλόγου μας από τις 1/06/2008 θα παραμένει ανοιχτό τις
καθημερινές από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 11:00
έως τις 13:00. Στην γραμματειακή υποστήριξη του γρα-
φείου θα βρίσκεται η κα Ιωάννα Νίκα.
Για τυχόν πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το
τηλέφωνο του Συλλόγου 2284022262.
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ααθθλληηττιισσμμόόςς

Ο Στέφανος Λεονέτι, αθλητής του Wind Surfing, έχει πολύ
καλές επιδόσεις και συνεχίζει να προπονείται τόσο για αγώνες
που θα γίνουν φέτος στο εξωτερικό, αλλά και για το παγκό-
σμιο πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί το 2010 στην Πάρο.
Φέτος διακρίθηκε ως πρωταθλητής Ελλάδος (το Νοέμβριο)
στην Ολυμπιακή κλάση Wind Surfing, είχε πρόκριση τον Ια-
νουάριο για ολυμπιάδα στην Νέα Ζηλανδία, όμως μία λάθος

κούρσα του στέρησε αρκετούς βαθμούς και έτσι προκρίθηκε
ο Ολυμπιονίκης Νίκος Κακλαμανάκης. Οι συμμετοχές στο
παγκόσμιο αυτό πρωτάθλημα ήσαν 200 και μόνο οι τέσσερις
ήταν Ελλήνων αθλητών, μεταξύ των οποίων και ο Λεονέτι.
Όπως αναφέρει ο προπονητής του, κ. Φυσιλάνης, δεν συμμε-
τείχε σε αρκετούς αγώνες σε αρκετούς αγώνες γιατί δεν
υπήρχε οικονομική δυνατότητα. Πήρε μέρος όμως σε σε αγώ-

νες στην Ολλανδία που έγιναν στις 21 Μαίου, γιατί δεν απαι-
τούνται πολλά χρήματα. Δυστυχώς, την πρώτη κιόλας μέρα
των αγώνων τραυματίστηκε και επέστρεψε για θεραπεία.
Εφ΄σον αποκατασταθεί το πρόβλημά, θα συμμετάσχει στο
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα νέων που θα γίνει στη Σικελία στο
τέλος Ιουλίου.
Ο κ. Φυσιλάνης επισημαίνει, ότι είναι σημαντικό γεγονός για

την Πάρο, ότι θα γίνει εδώ το Παγκόσμιο πρωτάθλημα Wind
Surfing το 2010. Όπως λέει, η Πάρος προσφέρεται λόγω του
μελτεμιού και θεωρείται από τα ιδανικότερα μέρη στην Ευ-
ρώπη για το άθλημα αυτό. 
Το 2009 το παγκόσμιο πρωτάθλημα θα γίνει στην Αγγλία,
το 2010 στην Πάρο, το 2011 στην Αυστραλία και το 2012
στη Βραζιλία. 
Είναι μεγάλη διοργάνωση, όμως, σύμφωνα με τον κ. Φυσι-
λάνη, δεν υπάρχει η απαραίτητη υποδομή. Βέβαια ο Δήμος
Πάρου όρισε έναν υπάλληλο ο οποίος θα χειριστεί την υπό-
θεση αυτή σε συνεργασία με τον προπονητή κ. Φυσιλάνη. 
Για να διεξαχθεί στην Πάρο το παγκόσμιο πρωτάθλημα
Wind Surfing απαιτείται ένα προπονητήριο, προηγουμένως
όμως, θα πρέπει να συσταθεί μία επιτροπή, που θα φροντίσει
να εξασφαλίσει χορηγούς για τον αγώνα. 
Να σημειωθεί, ότι στην τοποθεσία Χρυσή Ακτή, που στεγά-
ζεται ο ναυτικός όμιλος (όπου προπονείται ο Στέφανος Λεο-
νέτι), υπάρχει πρόβλημα, γιατί έχουν γίνει προσφυγές από
ιδιώτες και υπάρχει περίπτωση, ανάλογα με τις αποφάσεις, να
γκρεμιστεί το υπάρχον προπονητήριο.
Είναι προβλήματα που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν εν όψει
και του παγκόσμιου πρωταθλήματος που θα στρέψει πολλά
βλέμματα, αλλά και θα φέρει κόσμο στο νησί την περίοδο διε-
ξαγωγής των αγώνων.

1ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΡΙΑΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ
«ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ 2008» 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΛΑΒΙΝΙΑΣ
Με μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται το 1ο πρωτάθλημα Παριανών Ακαδημιών «ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ 2008» ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕ-
ΛΑΒΙΝΙΑΣ, καθώς η ανταπόκριση του κόσμου είναι μεγάλη και η απήχηση στα παιδιά τεράστια. Το τουρνουά αναμένεται
να ολοκληρωθεί με τους τελικούς και στις 3 ηλικιακές κατηγορίες στις 5 & 6 Ιουλίου.

6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΑΓΩΝΑΣ GROUP ΗΜΕΡ. / ΩΡΑ ΓΗΠΕΔΟ
G.F.D. – ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ Α’ 01.06.2008  10:30 ΠΑΝΘΕΟΝ
Α.Ο. ΠΑΡΟΥ Α’ – Α.Ο. ΠΑΡΟΥ Β Α’ 01.06.2008  11:30 ΠΑΝΘΕΟΝ
ΝΗΡΕΑΣ Α΄- ΝΗΡΕΑΣ Β Α’ 01.06.2008  10:30 CORNER
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΝ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Α’ 01.06.2008  11:30 CORNER
ΝΗΡΕΑΣ Β’ – ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ Β’ 31.05.2008  18:00 CORNER
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ –Α.Ο. ΠΑΡΟΥ Α’ Β’ 31.05.2008  20:00 CORNER
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ – ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ Β’ 31.05.2008  19:00 CORNER
G.F.D. – A.O. ΠΑΡΟΥ Β’ Β’ 31.05.2008  18:00 ΠΑΝΘΕΟΝ

7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΑΓΩΝΑΣ GROUP ΗΜΕΡ. / ΩΡΑ ΓΗΠΕΔΟ
Α.Ο. ΠΑΡΟΥ Β - ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ Α’ 08.06.2008  18:00 ΠΑΝΘΕΟΝ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΝΗΡΕΑΣ Β’ Α’ 08.06.2008  18:00 CORNER
G.F.D - Α.Ο. ΠΑΡΟΥ Α’ Α’ 08.06.2008  19:00 ΠΑΝΘΕΟΝ
ΝΗΡΕΑΣ Β’ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ Α’ 08.06.2008  19:00 CORNER

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 31 ΜΑΪΟΥ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΑΓΩΝΑΣ GROUP ΑΠΟΤ.
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ A’ 3-4
ΝΗΡΕΑΣ Α’– ΝΗΡΕΑΣ B’ A’ 5-1
Α.Ο ΠΑΡΟΥ Α’ – Α.Ο ΠΑΡΟΥ B’ A’ 4-2
G.F.D - ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ A’ 4-0
G.F.D - Α.Ο. ΠΑΡΟΥ Β’ B’ 5-1
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ - ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ Β’ 1-5
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - Α.Ο ΠΑΡΟΥ Α’ B’ 8-8
ΝΗΡΕΑΣ Β’ - ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ B’ 2-5

Σκληρή προπόνηση για συμμετοχή στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Wind Surfing το 2010 στην Πάρο

Αθλητής με …επιδόσεις ο Στέφανος Λεονέτι
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ
ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση: Κλώνου & Κ. Στεφάνου 8 
841 00 – Ερμούπολη
Πληροφορίες: Αν. Βαρουχάκη 
Τηλέφωνο: 22810 – 85509
Fax: 22810 – 82281

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ανακοινώνουμε ότι κατόπιν αιτήσεως των Ανα-
στάσιου & Πρόδρομου Μαμάση, προβήκαμε σε
ταυτάριθμη πράξη χαρακτηρισμού χρήσεων γης,
σε έκταση 18.390,00 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση
«Αγ. Αναστασία», κτηματικής περιφέρειας
Δήμου Πάρου της νήσου Πάρου, σύμφωνα με το
άρθρο 14 του Ν. 998/79, ως εξής:
Η εν λόγω έκταση δεν αποτελεί δάσος ή δασική
έκταση, κατά την έννοια των παραγράφων 1 έως
5 του άρθρου 3, του Ν.998/79, όπως αυτές αντι-
καταστάθηκαν και πλέον ισχύουν με το Ν
3208/03, διότι είναι αγροτικής μορφής με δια-
χρονικώς αναγνωρίσιμα τα στοιχεία της μορφής
αυτής (βαθμίδες, κλίση ήπια, έδαφος βαθύ, ευρύ-
τερη περιοχή αγροτική) εμπίπτουσα συνεπώς στις
διατάξεις της παρ. 6α του αρ. 3 του Ν. 998/79.
Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στην υπηρε-
σία μας και τον οικείο ΟΤΑ (στον οποίο έχει ήδη
αποσταλεί για ανάρτηση).

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
Ο Δ/ ντής Δασών 
Κων/νος Καταγάς 

Δασολόγος Α΄

Μπροστά στα συμφέροντα τι αξία έχει το πε-
ριβάλλον… Προφανώς με αυτό το σκεπτικό
ασυνείδητοι αντλούσαν τα νερά της λίμνης
στη Σάντα Μαρία, για να δημιουργήσουν
πάρκινγκ. Η καταστροφή σταμάτησε μετά τις
αντιδράσεις από το Δήμο, από περιβαλλοντι-
κές ομάδες και από τους κατοίκους της πε-
ριοχής.
Μάλιστα ο Δήμος και το Λιμεναρχείο, με την
υποστήριξη και της αστυνομίας, κατάσχεσαν
την αντλία και μάζεψαν τα λάστιχα.
Επειδή όμως, σύμφωνα με κύκλους από το
Δήμο, η άντληση των νερών γινόταν συνή-
θως νύχτα και επειδή δεν είναι δυνατόν να το-
ποθετηθεί …φυλάκιο για να φρουρεί τον
υδροβιότοπο, Δήμος κάτοικοι και περιβαλ-
λοντικές ομάδες εξέδωσαν καταγγελία – δια-
μαρτυρία την οποία κοινοποίησαν στην
Εισαγγελέα Σύρου, στην Κτηματική Υπηρε-
σία, στο Αστυνομικό Τμήμα, στη Διεύθυνση
Περιβάλλοντος, στο Λιμεναρχείο και στα
ΜΜΕ. 
Στην καταγγελία επισημαίνεται:
«Όλοι   γνωρίζουμε  ότι   η   περιοχή   αυτή
είναι   χαρακτηρισμένη   «NATURA». 
H λίμνη   -  υδροβιότοπος,  συγκεκριμένα
είναι   πηγή   ζωής  για  πολλά  αποδημητικά

πουλιά  (π.χ.   νερόκοτες,   αγριόπαπιες,
αγριόχηνες,  κ.α).  Σταδιακά  ή   στάθμη  της
λίμνης  αναβαίνει   και   αρχίζει   να   εκρέει
στη  θάλασσα.  Αποτέλεσμα  αυτής  της
εκροής των  υδάτων   είναι   η   δημιουργία
μικρής τάφρου.   Μαζί  με  το   θαλασσινό
νερό   έχουμε  και  την  είσοδο   ψαριών  που
αποτελούν   τροφή   για   τα  πουλιά.
Βλέπουμε  στο   χώρο   της  λίμνης,   πανίδα,
βούρλα,  ανοργανοποίηση,     να  έχει  κατα-
στραφεί   και  στη  θέση  της  όχθης  να  υψώ-
νεται   ένα  τσιμεντένιο  παράνομο   τοίχος. 
»Η  βλάστηση   στην περιοχή   που  αποτε-
λείται  από  διάφορα  είδη   φυτών  παρακμά-
ζει  και  αποξηραίνεται.   

»Τι  να  έφταιξε  γιαυτή    την κατάντια;   
»Εμείς  απαιτούμε   να  σταματήσει   κάθε
ενέργεια   που  καταστρέφει   το   περιβάλλον
της  λίμνης  και  να  αφήσουμε  να  ξαναγίνει
μια   ζωντανή   λίμνη».
Εν τω μεταξύ, καιρό πριν είχε τοποθετηθεί με
πρωτοβουλία του Δήμου και συγκεκριμένα
της αντιδημάρχου, κ. Άννας Κάγκανη, πινα-
κίδα που έγραφε: «προσοχή υδροβιότοπος,
επικίνδυνος για πάρκινγκ». Όπως φαίνεται
όμως, αγνοήθηκε, όπως και το γεγονός, ότι
με την άντληση των υδάτων καταστρέφονται
πανίδα και χλωρίδα στην περιοχή.
Στους δράστες αναμένεται να επιβληθούν
πρόστιμα.

Αντλούσαν τα νερά στον υδροβιότοπο της Σάντα Μαρίας για να κάνουν πάρκινγκ

Δήμος, Λιμεναρχείο και κάτοικοι σταμάτησαν την καταστροφή

Με τη συνεργασία των μαθητών
ο Δήμος καθαρίζει τις ακτές 

Εξόρμηση στις
παραλίες της Πάρου
Σε όλα τα σχολεία της Πάρου απευθύνθηκε με
έγγραφό του ο Δήμος του νησιού και ζήτησε τη
συνεργασία μαθητών, δασκάλων και καθηγη-
τών, προκειμένου να καθαριστούν οι ακτές. Η
ανταπόκριση ήταν άμεση. Δημοτικά, γυμνάσια
και λύκεια έσπευσαν να βοηθήσουν και έτσι κα-
θημερινά σε όλες τις παραλίες υπάρχει και ένα
…εργοτάξιο. 

Την περασμένη Παρασκευή, οι μαθητές του δη-
μοτικού σχολείου Νάουσας χωρίστηκαν σε δυο
ομάδες και ανέλαβαν να καθαρίσουν δύο παρα-
λίες, το Πιπέρι και των Αγίων Αναργύρων. Μαζί
τους, η διευθύντρια του σχολείου, κ. Άννα Τσι-
γώνια, η δασκάλα κ. Κωνσταντίνα Ανδρρεάκου
ο περιβαλλοντολόγος Γ. Δρακουλάκος, ο Τοπι-
κός Σύμβουλος Νάουσας και πρόεδρος της Ελ-
ληνικής Ομάδας Διάσωσης, Γ. Μπαρμπαρίγος,
με ένα ακόμη άτομο και το ΒΑΝ της ομάδας, η
Πρόεδρος του Τ.Σ. Νάουσας κ. Μαρία Τριπο-
λιτσιώτη και η Αντιδήμαρχος, η οποία έχει ανα-
λάβει από το Δήμο την εκστρατεία καθαρισμού
των ακτών,  κ. Άννα Κάγκανη. Το φαρμακείο
της κ. Κρυσταλλίας Σπανού, προσέφερε στα παι-
οδιά γάντια ιατρικά. Την ίδια ημέρα, άλλη ομάδα
παιδιών του δημοτικού σχολείου Νάουσας με
επικεφαλής τους δασκάλους τους και το Τ.Σ. Χρ.
Τσουνάκη, πραγματοποίησαν τον αντικαρκινικό
έρανο. Επίσης, στις 14 Μαίου, το Τοπικό Δια-
μέρισμα Νάουσας, σε συνεργασία με το Δήμο
διοργάνωσε «Ημέρα καθαριότητας» των πα-
ραλιών, Ξιφάρας, Αλυκής και Σάντα Μαρίας.
Στην καθαριότητα συμμετείχε το λύκειο Νάου-
σας με 67 μαθητές και τέσσερις συνοδούς καθη-
γητές, Φ. Σκιαδά, Σταματική Χριστίδη, Αμαλία
Κουφάκη και Αλεξάνδρα Χαραλαμποπούλου.
Συμμετείχαν επίσης, ο κ. Γ. Σωμαρίππας μέλος
της επιτροπής περιβάλλοντος – καθαριότητας
του Δημοτικού Διαμερίσματος Νάουσας και η
πρόεδρος του Τ.Σ. κ. Μαρία τριπολιτσιώτη. Σε
εκείνη την εκστρατεία, το τουριστικό γραφείο
«Ανεμόμυλος» διέθεσε ένα πούλμαν για τη με-
ταφορά των μαθητών, το φαρμακείο ΑΘ. Σύψα
προσέφερε τα γάντια και η κάβα Ζουμής, προ-
σέφερε τα νερά. 

Εξόρμηση στις παραλίες των μαθητών
του Δημοτικού Σχολείου Αντιπάρου

Τις έκαναν
λαμπίκο…
Με στόχο την ευαισθητοποίηση των μαθητών και
την κα�ιέργεια της περιβα�οντικής συνείδησης,
το Δημοτικό Σχολείο Αντιπάρου διοργάνωσε την
Τετάρτη 28 Μαϊου εξόρμηση καθαρισμού ακτών. Οι μαθητές των Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄
τάξεων ανέλαβαν την περιοχή του Αη-Γιώργη στην Αντίπαρο, ενώ οι μαθητές της Ε΄ και
της ΣΤ΄ τάξης μεταφέρθηκαν με καραβάκι στο κοντινό νησάκι του Δεσποτικού,
νοτιοανατολικά της Αντιπάρου, που αποτελεί κάθε καλοκαίρι πόλο έλξης για δεκάδες
επισκέπτες.
Εφοδιασμένοι με ειδικά γάντια και μεγάλες σακούλες απορριμμάτων, οι μαθητές
σκορπίστηκαν στις παραλίες και συνέ�εξαν μία εντυπωσιακή, α�ά και αποθαρρυντική
ποσότητα σκουπιδιών. Ωστόσο, την ενθάρρυνση, τη χαρά και την ικανοποίηση τούς την
έδωσε η προσφορά τους στην επίλυση των περιβα�οντικών προβλημάτων του νησιού και
το γεγονός ότι χάρη σε αυτούς ομόρφυνε αισθητά ένα τοπίο αδικαιολόγητα μολυσμένο
από τον ίδιο τον άνθρωπο.
Αποτέλεσμα της προσπάθειάς μας ήταν να προβληματιστούν τα παιδιά και να
κατανοήσουν πόσο απλό είναι για τον καθένα, αν έχει τη θέληση και αν νοιάζεται για το
περιβά�ον να βοηθήσει με τον τρόπο του να γίνει ο κόσμος μας πιο όμορφος και
καλύτερος για όλους. Ας απα�αγούμε λοιπόν από τον εφησυχασμό και την απαισιόδοξη
αντίληψη ότι «κανείς δε μπορεί να α�άξει τον κόσμο», ας παραδειγματιστούμε από τα
παιδιά και ας μην ξεχνάμε ότι το μέ�ον αυτού του πλανήτη τους ανήκει.
Ευχαριστούμε την Κοινότητα Αντιπάρου για τη μεταφορά μας στον Αη Γιώργη και τον κ.
Μαριάνο Γιώργο (Σαργός )για την πολύτιμη συνεισφορά του σ’όλη την προσπάθεια
α�ά και τη βόλτα προς τις σπηλιές του Αη Γιώργη. 
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Το δασάκι της Εκατονταπυλιανής είναι πνιγμένο στα χόρτα και υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.
Πριν από λίγες ημέρες είδαμε ένα συνεργείο να καθαρίζει το άλσος, όμως δεν υπήρξε συνέχεια.
Μήπως θα πρέπει να ολοκληρώσει το έργο του καθαρισμού.
Θετικό είναι πάντως ότι με πρωτοβουλία του Δήμου θα καθαριστεί το δάσος των Λευκών.

πρέπει να τοποθετηθεί άτομο ευρείας
αποδοχής. Οι αντιδράσεις όμως που προ-
κλήθηκαν απέδειξαν το αντίθετο. 
Ο επικεφαλής της μειοψηφίας κ. Λοίζος
Κοντός, ισχυρίστηκε ότι θα έπρεπε
πρώτα να γίνει αναπλήρωση του κενού
από την παραίτηση Σκανδάλη και στη
συνέχεια η ψηφοφορία για πρόεδρο, που
όπως είπε, θα μπορούσε να είναι κάποιος
δημοτικός σύμβουλος. 
Με βάση τον Κώδικα ο Δήμαρχος πρέπει
να προτείνει πρόεδρο, απάντησε ο πρό-
εδρος του Δ.Σ. κ. Αρκάς, ενώ ο δήμαρχος
υποστήριξε πως εάν πρότεινε δημοτικό
σύμβουλο για τη συγκεκριμένη θέση,
μετά από όσα έγιναν, θα δεχόταν πυρά
και αμφισβήτηση από πολλούς. Δεν
έπεισε όμως, γιατί οι αντιδράσεις εξακο-
λούθησαν. Ο Γ. Αλιπράντης διαφώνησε
επίσης, για το ότι η νέα πρόεδρος είναι
πολίτης, ενώ ακούστηκαν και φωνές που
ζητούσαν την παραίτηση όλου του Δ.Σ.
και την εκλογή νέου. Στο σημείο αυτό αν-
τέδρασε ο δήμαρχος, λέγοντας ότι η
έρευνα στο Δ.Λ.Τ. αφορά τα έτη έως και
το 2006, ενώ η πλειοψηφία των μελών
είναι νέα πρόσωπα, τα εμπιστεύομαι και
πιστεύω ότι θα πράξουν έργο.

Με το όλο σκηνικό, όπως διαμορφωνό-
ταν, διαφώνησε ο κ. Κοντός, ο οποίος λέ-
γοντας πως δεν θα ήθελε στο μέλλον να
θεωρηθεί υπεύθυνος για παραλείψεις ή
παρατυπίες, δήλωσε την παραίτησή του,
αιφνιδιάζοντας ακόμη και τα μέλη της
παράταξής του και προκαλώντας την
οργή του δημάρχου, ο οποίος εκτόξευσε
την κατηγορία, ότι κάποιοι δεν επιθυ-
μούν τη λειτουργία του Δ.Λ.Τ. Η ένταση
απογειώθηκε, γι’ αυτό και ο κ. Αρκάς
πρότεινε πεντάλεπτο διάλειμμα. Τα πνεύ-
ματα όμως δεν ηρέμησαν, καθώς με το ξε-
κίνημα, δήλωσε παραίτηση από το Δ.Σ.
του Λιμενικού Ταμείου και ανεξαρτητο-
ποίηση από την παράταξή του, ο δημοτι-
κός σύμβουλος της μειοψηφίας κ. Γ.
Αλιπράντης.
Μέσα στο βαρύ αυτό κλίμα και τις αλλη-
λοκατηγορίες μεταξύ πλειοψηφίας και
μειοψηφίας, πραγματοποιήθηκε η ψηφο-
φορία. Η πρόεδρος κ. Βάσω Σκαραμαγκά
εκλέχτηκε με 12 ψήφους. Στις θέσεις των
κκ. Κοντού και Αλιμπράντη, εκλέχθηκαν
με 12 επίσης ψήφους, οι κ.κ. Μελανίτης
και Γαβαλάς ως τακτικά μέλη με αναπλη-
ρωτές τους κ.κ. Ακάλεστο και Ραγκούση.

ΕΕππίί  ττοουυ  ππιιεεσσττηηρρίίοουυ
Ένταση και διαξιφισμοί 
στο Δ.Σ. για  το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο

Και είναι ακόμα η αρχή…
συνέχεια από σελ. 3

Φαίνεται πως χθες ήταν μια δύσκολη
μέρα για όλες τις παρατάξεις στο δημο-
τικό συμβούλιο.
Εκτός από τις διαφωνίες στην παράταξη
της μειοψηφίας, για το θέμα του λιμενι-
κού ταμείου, που οδήγησαν στην ανε-
ξαρτητοποίηση του κ.Αλιπράντη,
διαφοροποιήθηκε στην ψηφοφορία για
το θέμα της φορτοεκφόρτωσης των
αδρανών υλικών ο κ .Μπιζάς, χωρίς ιδι-
αίτερους τριγμούς προς το παρόν.
Το ίδιο ζήτημα όμως  προκάλεσε δυσφο-

ρία και διαφωνίες στην παράταξη της
πλειοψηφίας με τους συμβούλους να κοι-
τάνε προς την πόρτα και τους συγκεν-
τρωμένους οδηγούς φορτηγών πριν
ψηφίσουν, ενώ χρειάστηκε να μετρη-
θούν οι ψηφίσαντες δυο και τρεις φορές
για να καταλάβουμε όλοι τι ψηφίστηκε
και από ποιόν.
Μένει να δούμε αν η αποχώρηση του κ.
Ε. Ακάλεστου από την αίθουσα, μετά
την ψηφοφορία, θα έχει και αυτή ιδιαί-
τερη σημασία..

Ένταση παντού
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