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Θερινή ραστώνη
Μια είδηση που παρουσίασε η εφημερίδα
μας, τάραξε τα νερά και έγινε το μοναδικό
θέμα συζήτησης για πολλούς πολιτικούς
και δημοσιογράφους.
Μια είδηση που ενώ δεν έκανε αναφορά
σε ονόματα, έδωσε τροφή για συζητήσεις,
διαψεύσεις και άμεση ανακοίνωση τεσσά-
ρων υποψηφίων δημάρχων μόνο από μία
παράταξη! Το παράδοξο και παράλογο
είναι από ότι φαίνεται ότι μόνο μια τέτοια
είδηση δυστυχώς, μπορεί να βγάλει κά-
ποιους από τη θερινή ραστώνη.
Αν με την ίδια «ζέση» που αντέδρασαν
και διαχειρίστηκαν την είδηση της
«Φ.τΠ.» είχαν διαχειριστεί τα σοβαρά
προβλήματα των νησιών μας (αεροδρό-
μιο, εμπορικό λιμάνι, μαρίνα Νάουσας,
Περιφερειακός Παροικίας κλπ.), σίγουρα
θα είχαν προσφέρει πολύ σοβαρότερη
υπηρεσία στην μικρή κοινωνία μας και
ίσως τότε δεν θα υπήρχε «χώρος» για τη
«Φωνή της Πάρου» και τα ενοχλητικά
δημοσιεύματα της.
Η μεγάλη κυκλοφορία της, η αντικειμενι-
κότητά της και κυρίως η αποδοχή της από
το αναγνωστικό κοινό φαίνεται ότι ενοχλεί
και μάλιστα πολύ.
Ψυχραιμία παιδιά! Οι εκλογές αργούν.
Έχουμε χρόνο για συζητήσεις και διαγκω-
νισμούς, ενώ αντίθετα τα προβλήματα της
μικρής κοινωνίας μας είναι μπροστά μας
και έχουν προτεραιότητα.

Λαουτάρης
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Στην Αντίπαρο η εμπλοκή της πορείας των
έργων είναι εκπληκτική. Όχι απλώς δεν προ-
χωράει τίποτα, γιατί χάνονται οι προθεσμίες έν-
ταξής τους σε ευρωπαϊκά ή άλλα προγράμματα
ή γιατί δεν ακολουθούνται σωστές διαδικασίες,
ώστε να εγκριθούν τα έργα, αλλά κινδυνεύουν
με απένταξη από τα ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου.
Συγκεκριμένα, το έργο «αξιοποίησης Σπη-
λαίου Α’ φάση» σύμφωνα με την έκθεση του
Σώματος Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας
Διοίκησης, με την υπ. Αριθμ. Έκθεση
134/α/2008 με ημερομηνία 27 Ιουνίου 2008,
που το υπογράφει η βοηθός Επιθεωρητής –
Ελεγκτής Δ.Δ. κ. Στυλιανή Βαθρακοκοίλη, κιν-
δυνεύει να απενταχθεί από το ΠΕΠ N. Αι-
γαίου, εάν έως 31/12/08 δεν έχει

Συνέχεια στη σελ. 4

Θα επιστραφεί η χορηγηθείσα
Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση

Σπήλαιο Αντιπάρου

Πολλά έργα είχαν μείνει πίσω, εξαιτίας της μη λειτουργίας του Δη-
μοτικού Λιμενικού Ταμείου, τώρα όμως που συστήθηκε το νέο Δ.Σ.,
κάτι φαίνεται ότι κινείται. Ένα καυτό ζήτημα, για το οποίο έχει ήδη
ενημερωθεί η πρόεδρος του ΔΛΤ κ. Βάσω Σκαραμαγκά, είναι αυτό
των κατακρημνίσεων σε αρκετές παραλίες της Πάρου. Σε παλαιότερο
φύλλο της Φ.τΠ. είχαμε ασχοληθεί με την παραλία του Αμπελά, όπου

έπεσαν τα χώματα μαζί με ένα μεγάλο δέντρο, ενώ ένα δεύτερο είναι
στον αέρα.
Ανάλογη είναι και η περίπτωση στην παραλία του Δρυού. Εκεί, από
το 1999, σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, έχει πέσει ένα μεγάλο
κομμάτι στη θάλασσα, η αυλή ενός σπιτιού είναι στον αέρα και το σπίτι
δεν απέχει πολύ από το σημείο κατακρήμνισης, Συνέχεια στη σελ. 5

Πρόβλημα οι κατακρημνίσεις παραλιών στην Πάρο

Αναλαμβάνει δράση το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο
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Στην Αντίπαρο δεν έχει προχωρήσει
κανένα έργο ή γιατί δεν ασχολήθηκε η
Κοινότητα όσο θα έπρεπε ή γιατί χάνονται
οι προθεσμίες. Στην Πάρο, επίσης έργα
που εξαρτώνται από το Επαρχείο, μένουν
στάσιμα. Ωστόσο, τόσο η κ. Μανέτα όσο
και η κ. Πρωτολάτη, δεν βρίσκουν χρόνο
να απαντήσουν. Όσες φορές
προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε, είχαν
πάρα πολύ δουλειά…

Πιστεύω, ότι οι κακοί επαγγελματίες είναι
ελάχιστοι στην Πάρο. Υπάρχουν όμως και
θα πρέπει ίσως να το ξανασκεφτούν γιατί
με τη συμπεριφορά τους θίγουν και το νησί
και τους συναδέλφους τους. Και το λέω
αυτό γιατί, σε κατάστημα όνομα και μη
χωριό, πήγε ένα ζευγάρι και κάθισε έως
ότου έρθει το πλοίο με το οποίο θα
αναχωρούσαν για Πειραιά. Παράγγειλαν
μία κόκα κόλα, γιατί η κυρία δεν ήθελε να
πάρει κάτι. Τότε με πολύ αγένεια τους
είπαν να φύγουν. Οι έλληνες, οι οποίοι
διαμένουν στο Γιοχάνεσμπουρκ, έφυγαν
χωρίς να προκαλέσουν θέμα, το είπαν όμως
σε γνωστούς τους Παριανούς ως
παράπονο. Είναι πράγματι λυπηρό, γιατί
χαλάει την εικόνα του νησιού…

Δοκιμάστηκε πραγματικά το «λιμάνι»
της Παροικίας το Σάββατο που μας
πέρασε. Τέσσερα κρουαζιερόπλοια
διαφόρων μεγεθών από τα οποία τα δυο
δεμένα, που ήταν μικρά και τα άλλα τα δυο
αρόδο, που αποβίβασαν με δικές τους
λάντζες τους επιβάτες. Η Παροικία γέμισε
από κόσμο, δεν γνωρίζουμε αν σημειώθηκε
αύξηση τζίρου στα καταστήματα, αλλά η
εικόνα ήταν πρωτόγνωρη!
Αν σε αυτό το σκηνικό προσθέσει κανείς
και τις 26 κινήσεις των πλοίων που
προσέγγισαν το νησί μας το συγκεκριμένο
24ωρο καταλαβαίνει που βρισκόμαστε και
που πρέπει να πάμε.

Το ένα από τα δυο πλοία που
εξυπηρετούσαν την ενδοκυκλαδική
συγκοινωνία έχει σταματήσει από μέρες να
κινείται και παραμένει δεμένο στο λιμάνι
του Λαυρίου.
Το άλλο αγκομαχά για να εξυπηρετήσει
την γραμμή.
Πολλές όμως είναι οι φήμες που το θέλουν
να μην επανέρχεται λόγω παλαιότητας και
αδυναμίας συμμόρφωσης του στις νέες
τεχνικές απαιτήσεις των ευρωπαϊκών
κανονισμών.
Όλοι έχουμε καταλάβει πόσο σημαντική
είναι η σύνδεση των νησιών μεταξύ τους
τόσο για τον τουρισμό όσο και για το
εμπόριο, αλλά και πόσο δύσκολα είναι τα
πράγματα στην ακτοπλοΐα σήμερα.
Πολλοί φοβούνται ότι μετά την 7
Σεπτεμβρίου θα διαμορφωθεί μια νέα πολύ
κακή κατάσταση στην ακτοπλοΐα
γενικότερα.

μμιικκρράά  --  μμιικκρράά

Το Σάββατο 19 Ιουλίου, θα γίνει η τελετή εν-
θρόνισης του νέου Μητροπολίτη Παρονα-
ξίας κ. Καλλίνικου Δεμενόπουλου στο Ιερό
Προσκύνημα Παναγίας Εκατονταπυλιανής,
Παρου.
Το σεβασμιότατο θα υποδεχτεί στο νησί ο
Τοποτηρητής, Μητροπολίτης Σάμου και
Ικαρίας Ευσέβιος και θα προσφωνήσει ο Δή-
μαρχος Χρ. Βλαχογιάννης. 
Στην τελετή ενθρόνισης που θα γίνει στις
11.00 το πρωί, θα παρίσταται εκπρόσωπος
του Αρχιεπίσκοπου Αθηνών και Πάσης Ελ-

λάδας κ. Ιερώνυμου. Θα ακολουθήσει επί-
σημο γεύμα στη 1.00 μετά το μεσημέρι στο
εστιατόριο «ΚΛΑΡΙΝΟΣ» στις Λεύκες.
Την Κυριακή 20 Ιουλίου, θα τελεστεί Πο-
λυαρχιερατική Λειτουργία στην Παναγία
Εκατονταπυλιανή, δεξίωση στο Επισκοπείο
και γεύμα στο εστιατόριο «Μαράθι»
Το απόγευμα στις 7.00 ο Μητροπολίτης Πα-
ροναξίας θα μεταβεί στην Αντίπαρο, όπου θα
τον υποδεχτεί η Κοινοτάρχης κ. Βαρβάρα
Φαρούπου – Μανέτα και στις 7.30 μ.μ. θα
γίνει τελετή Ενθρόνισης στον Ιερό Ενοριακό
Ναό του Αγίου Νικολάου.
Στις 12 Ιουλίου έγινε η ενθρόνιση του νέου
Μητροπολίτη στη Νάξο, παρουσία του Αρ-
χιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδας κ.
Ιερώνυμου.

Ποιος είναι ο νέος Μητροπολίτης 
Ο νέος Μητροπολίτης Παροναξίας κ. Καλ-
λίνικος (κατά κόσμον Νικόλαος) Δεμενό-
πουλος γεννήθηκε το 1959 στην Αθήνα, από

γονείς Ναξίους.
Αποφοίτησε από τη Βαρβάκειο Πρότυπη
Σχολή Αθηνών, σπούδασε Θεολογία στο Πα-
νεπιστήμιο Αθηνών, όπου και πραγματοποί-
ησε μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα του
Κανονικού Δικαίου.
Μετά την εκπλήρωση των στρατιωτικών του
υποχρεώσεων υπηρέτησε ως Καθηγητής Θε-
ολόγος στο Αρσάκειο Σχολείο Ψυχικού.
Στις 25.10.1986 χειροτονήθηκε Διάκονος
και στις 29.10.1989 Πρεσβύτερος - Αρχι-
μανδρίτης από τον Σεβασμιώτατο Μητρο-
πολίτη πρώην Ύδρας κ. Ιερόθεο.
Υπηρέτησε ως Ιεροκήρυξ και υπεύθυνος Νε-
ότητος των Ιερών Μητροπόλεων Ύδρας,
Σπετσών και Αιγίνης, Παροναξίας και Νέας
Σμύρνης.
Από δεκαετίας υπηρετεί ως Γραμματεύς στην
Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος.
Μητροπολίτης Παροναξίας εξελέγη από την
Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος στις
24 Ιουνίου 2008. 

Ενθρόνιση Μητροπολίτη Παροναξίας κ. Καλλίνικου

Με όλες τις τιμές

Δημοτική Τοπική Επιτροπή Πάρου – Αντιπάρου 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σχετικά με τις δύο ανακοινώσεις της 5ης και 7ης Ιουλίου 2008 που εκδόθηκαν από
την Δημοτική Τοπική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας
Πάρου – Αντιπάρου, η Επιτροπή συζήτησε και αυτό το θέμα στην τελευταία τακτική
συνεδρίασή της την Κυριακή 13 Ιουλίου 2008, και αφού εδόθησαν οι απαραίτητες δι-
ευκρινήσεις, ομόφωνα δηλώνει την απόλυτη στήριξή της στον Πρόεδρο και τα στε-
λέχη της Τοπικής Επιτροπής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Χαράλαμπος Μαλινδρέτος 
Η  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Κυριακή Μπιζά-Τσώλη

ΤΑ  ΜΕΛΗ Χρήστος Αλιφιέρης, Ιωάννης Αλιπράντης, Βασίλης Βεντουρής,
Νίκος Ιορδάνης, Θεοδοσία Κονταράτου, Μιχάλης Κρίσπης, Μάρκος Κωβαίος,

Νίκος Μαρινάκης, Κατερίνα Μοστράτου, Χρύσανθος Μπαφίτης, Κων/νος Μπιζάς,
Γιώργος Πούλιος, Σωτήρης Ρούσσος, Ευάγγελος Σκαραμαγκάς.

Η συγκεκριμένη ανακοίνωση της Τοπικής, δείχνει ότι ο πρόεδρος Χ. Μαλινδρέτος
απολαμβάνει της εμπιστοσύνης των μελών του οργάνου και αποτελεί απάντηση στα
σχόλια και δημοσιεύματα για διχογνωμία μεταξύ των στελεχών.
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Τη μείωση του Φ.Π.Α. στις μεταφορές εμπο-
ρευμάτων και επιβατών από και προς τα
νησιά των Κυκλάδων ζήτησε ο Βουλευτής
Κυκλάδων Γιάννης Βρούτσης από τον
Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών σε
συνάντηση που είχαν την Τετάρτη 9 Ιουλίου.
Μάλιστα, ζήτησε να συμπεριληφθεί η πρό-
τασή του στην κυβερνητική πρόταση, που θα
κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαί-
σιο του διαλόγου που ήδη έχει ξεκινήσει για
τη μείωση της ακρίβειας.
Ο κ. Βρούτσης πρότεινε τη μείωση των συν-
τελεστών Φ.Π.Α. στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια
και στις φορτωτικές εμπορευμάτων ως απο-
τελεσματικό μέτρο για την άμβλυνση των επι-
πτώσεων που έχει δημιουργήσει η παρούσα
δυσμενής οικονομική συγκυρία στις Κυκλά-
δες. Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας και συγ-
κεκριμένα του άρθρου 21 του νόμου
2859/2000 ο Φ.Π.Α. μειώνεται κατά 30%

στα αγαθά στα νησιά του Αι-
γαίου, αλλά η σχετική μείωση
του φορολογικού συντελεστή
δυστυχώς δεν ισχύει για τα με-
ταφορικά. 
Ο βουλευτής Κυκλάδων επι-
σημαίνοντας τις μεγάλες οικο-
νομικές επιπτώσεις που έχει
δημιουργήσει στις Κυκλάδες,
η επιτάχυνση του πληθωρι-
σμού λόγω των συνεχών ανα-
τιμήσεων του πετρελαίου,
σημειώνει: «Οι κάτοικοι και οι επιχειρήσεις
των Κυκλάδων, αλλά και του υπόλοιπου Αι-
γαίου, καλούνται να αντιμετωπίσουν στο
πολλαπλάσιο τις ανατιμήσεις των αγαθών και
των υπηρεσιών σε σύγκριση με την υπόλοιπη
χώρα. Αιτία είναι το πολύ υψηλό κόστος της
μεταφοράς αγαθών και προσώπων από και
προς τα νησιά μας, γεγονός που οφείλεται

τόσο στη συνεχή ανοδική τιμή
του πετρελαίου, όσο και στη
γεωγραφική ιδιαιτερότητα
των νησιών μας και των μεγά-
λων αποστάσεων που τα χωρί-
ζουν από την ηπειρωτική
χώρα. Η μείωση του Φ.Π.Α.
θα δώσει στους πολίτες των
Κυκλάδων τη δυνατότητα να
ζουν και να δημιουργούν ισό-
τιμα με τους υπόλοιπους πολί-
τες της χώρα μας. Θα τους

δώσει την ευκαιρία να ανταπεξέλθουν στην
ακρίβεια που επιβαρύνει υπέρμετρα την κα-
θημερινότητα τους. Δεν πρέπει άλλωστε να
ξεχνάμε ότι είναι συνταγματική υποχρέωση
της Πολιτείας να ενσωματώνει τη διάταξη
της νησιωτικότητας στον πυρήνα των πολιτι-
κών της, με συγκεκριμένες δράσεις υπέρ των
νησιωτικών περιοχών της χώρας μας». 

Ξεκίνησαν οι θερινές εκπτώσεις
Οι παρατυπίες
τιμωρούνται με

διοικητικά πρόστιμα
Ξεκίνησαν από τις 15 Ιουλίου οι φετινές κα-
λοκαιρινές εκπτώσεις και θα λήξουν στις 30
Αυγούστου.
Ο Εμπορικός Σύλλογος εφιστά την προ-
σοχή στους επιχειρηματίες στα εξής:
Η αναγραφή διπλής τιμής, δηλαδή της πα-
λαιάς (συνήθως διαγραμμένης) και της
νέας τιμής των προϊόντων που πωλούνται
με έκπτωση είναι υποχρεωτική στα εμφανή
σημεία του καταστήματος και οπωσδήποτε
στα σημεία όπου αυτά (τα προϊόντα) εκτί-
θενται. 
Η αναγραφή ποσοστού έκπτωσης δεν είναι
υποχρεωτική και ανήκει στη διακριτική ευ-
χέρεια της επιχείρησης εάν θα αναγράψει
ποσοστό ή όχι. Σε περίπτωση που η επιχεί-
ρηση αναγράψει ποσοστό πρέπει να προσ-
διορίζεται ότι πρόκειται για έκπτωση (π.χ.
«20% έκπτωση»). 
Η διενέργεια εκπτώσεων είναι στην δια-
κριτική ευχέρεια της κάθε επιχείρησης. 
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην
ακρίβεια των εκπτωτικών αναγγελιών προς
τον πελάτη. Η κάθε παροχή πρέπει να ταυ-
τίζεται με την αναγγελία, οικονομικά, πο-
σοτικά και ποιοτικά. Τα πρόστιμα είναι
βαρύτατα και δεν επιτρέπεται να καταβλη-
θεί ένα τέτοιο πρόστιμο λόγω λάθους.
Επειδή δε, πρόκειται για διοικητικό πρό-
στιμο, πρώτα εισπράττεται (και μάλιστα
σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημο-
σίων Εσόδων) και κατόπιν αμφισβητείται
στα Διοικητικά Δικαστήρια.

Το θέμα της μείωσης του ΦΠΑ των μεταφορών είχε απασχολήσει ιδιαί-
τερα τον Εμπορικό Σύλλογο Πάρου –Αντιπάρου, ο οποίος κατέβαλε
προσπάθειες ώστε να επιτευχθεί ο στόχος αυτός. 
Σε ανακοίνωση που εξέδωσε τονίζει:  «Συνεχίζοντας τις προσπάθειές
του, ο Εμπορικός Σύλλογος Πάρου Αντιπάρου για την επίλυση των σο-
βαρών 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 Ιωάννη  Βρούτση, που αφορά στην προσπάθειά του για μεί-
ωση του Φ.Π.Α. των μεταφορών, (κόμιστρα μεταφορών) που έχει γίνει

λόγω των υψηλών  τιμών των ναύλων σημαντικός συντελεστής κόστους
και βρίσκεται πλέον σε αποφασιστική στιγμή. 
»Η διεξοδική μελέτη όλων των παραμέτρων 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 εμπόρων 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».

Εμπορικός Σύλλογος Πάρου – Αντιπάρου

Αγώνας για την επίλυση των προβλημάτων του κλάδου

Αίτημα Βρούτση προς τον υπουργό Οικονομίας

Μείωση του Φ.Π.Α. για τις μεταφορές στα νησιά του Αιγαίου 
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Θαλάσσια σπορ στην Πάρο.
Τα θέλουμε; 

του Στρατή ΤΕΛΛΟΓΛΟΥ *
Αφορμή για το άρθρο αυτό πήρα από το γεγονός ότι προχτές
ο κ. Θοδωρής Φυσιλάνης οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο της
Σύρου για παράνομο κτίσμα, το κτίσμα του Ναυτικού Ομί-
λου  που έχει  στην  Χρυσή Ακτή, καταγγελλόμενος από ιδιο-
κτήτη παραθαλάσσιου οικοπέδου.
Θα πρέπει όλοι μας να παραδεχτούμε ότι ο κ. Φυσιλάνης είναι
από τους πρωτεργάτες που ανέπτυξαν το Surf στην Πάρο.
Είναι αυτός που έφερε το παγκόσμιο πρωτάθλημα Surf.
Είναι αυτός που συντηρεί τις σχέσεις του με τις παγκόσμιες
ομοσπονδίες.
Είναι αυτός που έφερε διάφορες  εθνικές ομάδες στην Πάρο
για την προετοιμασία τους ενόψει των αγώνων της Αθήνας.
Είναι αυτός, που λόγω της αθλητικής αυτής δραστηριότητας
ανέπτυξε την τουριστική κίνηση στη περιοχή του Δρυού, της
Χρυσής Ακτής, γεμίζοντας τα ξενοδοχεία της περιοχής από
νέους αθλητές και λάτρεις του Surf  από τον Μάιο ως το
Οκτώβριο. 
Σαν Παριανοί του οφείλουμε πολλά, γιατί με τη συνεχή του
αγάπη στο Σπόρ αυτό ανέδειξε αυτό το φυσικό χαρακτηρι-
στικό της Πάρου σε όλο τον Κόσμο.
Δυστυχώς όμως αυτός, όπως και πολλοί άλλοι παριανοί συμ-
πολίτες μας, έκαναν λάθος. Θεώρησαν ότι η  Πάρος τους ανή-
κει, δεν φρόντισαν όλα αυτά τα χρόνια να εξασφαλίσουν μια
μόνιμη βάση στην παραλία, είτε  από άγνοια, είτε από προ-
χειρότητα, είτε από τη θεώρηση ότι η Πάρος θα μείνει  πάντα
έτσι και θα τους “ανήκει”.
Η Πάρος όμως άλλάξε, εξελίχθηκε, αναπτύχθηκε με νέα ήθη,
έθιμα και ιδοκτήτες.
Έτσι λοιπόν έφτασε  η ώρα που οι πρόχειρες κατασκευές
αυτές, ενόχλησαν τους νέους ιδιοκτήτες που σωστά εξάσκη-
σαν το νόμο.
Και δίκαια η Αστυνομία, το Λιμενικό και ο Δήμος ενήργησαν.
Αυτή είναι  μέχρι εδώ η ιστορία.
Η Ουσία όμως παραμένει η ίδια.
Η Πάρος χρειάζεται τα θαλάσσια Σπόρ.
Η Πάρος χρειάζεται να στηρίξει ανθρώπους σαν το Θοδωρή
το Φυσιλάνη και όλους όσους αναπτύσσουν τα θαλάσσια
Σπόρ.
Η Ελλάδα έχει  θάλασσα ΜΟΝΑΔΙΚΗ στο κόσμο. Αυτή τη
μορφή της οφείλουμε να αναπτύξουμε.
Οφείλει Τώρα ο ΔΗΜΟΣ και το Λιμενικό Ταμείο να πάρουν
ΑΜΕΣΑ μέτρα ώστε να λυθούν νόμιμα  όποια προβλήματα
υπάρχουν.
Όχι Αύριο, όχι την Άλλη βδομάδα, Σήμερα κιόλας θα πρέπει
να συνεδριάσει το Λιμενικό Ταμείο και να αποφασίσει πώς θα
λειτουργήσουν μόνιμα Προπονητήρια στη Χρυσή Ακτή, στο
Δρυό, στη Σάντα Μαρία και στις άλλες παραλίες. Σήμερα κιό-
λας πρέπει να αποφασίσει με ποιο τρόπο θα στηρίξει όχι μόνο
τον κ. Φυσιλάνη αλλά και όσους αναπτύσσουν τα θαλάσσια
Σπόρ.
Αλλά και όλοι οι επιχειρηματίες θα πρέπει να δεσμευθούν σε
ένα πλάνο ανάπτυξης και προβολής του τομέα αυτού.

*  Ο κ. Τέλλογλου, είναι παλιός πολιτευτής των Κυκλάδων 

επιλυθεί η υφισταμένη εκκρεμότητα
όσον αφορά το ιδιοκτησιακό καθε-
στώς της έκτασης πέριξ του σπηλαίου.
Το ενδεχόμενο αυτό θα έχει ως συνέ-
πεια «η Κοινότητα της Αντιπάρου να
κληθεί να επιστρέψει το σύνολο της
χορηγηθείσας χρηματοδότησης από
τα διαρθρωτικά ταμεία και το πρό-
γραμμα δημοσίων επενδύσεων, καθότι
με αυτήν κατασκευάστηκε ένα έργο σε
ιδιωτική έκταση, γεγονός που παρα-
βιάζει τους σχετικούς κανονισμούς της
Ευρωπαϊκής Ένωσης».
Επίσης, τα λάθη και οι παραλήψεις
από την Κοινότητα Αντιπάρου, οδή-
γησαν στη μη προέγκριση από την Πε-
ριφέρεια της διαδικασίας
δημοπράτησης του έργου «Εγκατά-
σταση – Επεξεργασίας Λυμάτων»,
ενώ στον «αέρα» είναι και το αποχε-
τευτικό σύστημα καθώς το ΣτΕ, κατό-
πιν προσφυγής ιδιώτη, αποφάσισε την
αναστολή εκτέλεσης των υπ’ αριθμ.
207/20/1/2003 «Έγκριση Περιβαλ-
λοντικών Όρων για το έργο: Αποχε-
τευτικά Δίκτυα και Εγκατάσταση
Επεξεργασίας Λυμάτων με τη μέθοδο
τεχνητών υγρότοπων».
Στο έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου και σύμφωνα με τον προϊστά-
μενο της υπηρεσίας κ. Βουτσίνο, ο
τρόπος της ανάθεσης του έργου δεν
προβλέπεται από τη νομοθεσία. Η δια-

δικασία δημοπράτησης έχει εγκριθεί
πολύ καιρό πριν, έγινε ο διαγωνισμός
δύο φορές και ήταν άγονος, γιατί δεν
εμφανίστηκε καμία εταιρία να υποβά-
λει προσφορά. Κατόπιν αυτού, η Κοι-
νότητα με απόφαση του Κοινοτικού
Συμβουλίου πρότεινε έναν τρόπο
απευθείας ανάθεσης, που δεν προβλέ-
πεται από τη νομοθεσία. 
Συγκεκριμένα στο έγγραφο αναφέρε-
ται: 
«Το σύστημα ανάθεσης με προεπι-
λογή τριών εταιριών που περιγράφον-
ται στο αίτημά σας (Κοινότητα
Αντιπάρου), δεν προβλέπεται από το
Ν.1418/84 όπως ισχύει σήμερα.
»Η περιγραφόμενη διαδικασία επιλο-
γής αναδόχου στο άρθρο 4 της από-
φασης 118/2-6-2008 του Κοινοτικού
Συμβουλίου Αντιπάρου, αντιστοιχεί με
την προβλεπόμενη παράγραφο 2β του
άρθρου 4 του Ν. 1414/84 διαδικασία
με προεπιλογή, για την οποία απαιτεί-
ται προηγούμενη απόφαση του υπουρ-
γού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και
Δημοσίων έργων.
»Σε κανένα σημείο της μνημονευόμε-
νης στο έγγραφό σας εγκυκλίου
(ΥΠΕΧΩΔΕ Λ17Α/02/85/φν443/
ΕΓΚ.16/30-5-07) δεν αναφέρεται,
ούτε προκύπτει ότι: «μετά από δύο
άγονες δημοπρασίες όταν δεν προσέλ-
θει εταιρία να δώσει προσφορά το Κοι-
νοτικό συμβούλιο μπορεί να

αποφασίσει την ανάθεση με το σύ-
στημα προεπιλογής τουλάχιστον τριών
εργολάβων με τον ίδιο προϋπολογισμό
Διακήρυξης», όπως στην κατακλείδα
του (α) σχετικού εγγράφου σας επικα-
λείστε. Ως εκ τούτου η υπηρεσία μας
αδυνατεί να προεγκρίνει τη διαδικασία
δημοπράτησης. Με δεδομένο ότι η
πράξη σε κάθε περίπτωση δεν προλα-
βαίνει να υλοποιηθεί στο πλαίσιο του
Γ΄ΚΠΣ και πρέπει να προταθεί για έν-
ταξη σε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
του ΕΣΠΑ, προτείνουμε να επαναδη-
μοπρατηθεί το έργο αφού επικαιροποι-
ηθούν τα τεύχη δημοπράτησης και
αυξηθεί ο προϋπολογισμός».
Σύμφωνα με τον κ. Βουτσίνο, επειδή
το Γ΄ΚΠΣ «κλείνει» στις 31/12/08
και η αποχέτευση έχει σταματήσει
λόγω του ΣτΕ και της διάλυσης της
εργολαβίας, το έργο θα πρέπει να εν-
ταχθεί στο ΕΣΠΑ, αλλά η σύμβαση να
γίνει με σωστές διαδικασίες. 
Χρόνος πάντως υπάρχει, αφού έως το
2013 πρέπει να γίνει η ανάληψη ανα-
δόχου και έως το 2015 να γίνει η απο-
πληρωμή. Το έργο είχε υπολογιστεί
ότι ήταν προϋπολογισμού 1,5 εκατ.
Ευρώ, όμως τώρα και με την αύξηση
του πετρελαίου αναμένεται να αυξηθεί
κατά πολύ το κόστος του. Παράλληλα
όμως, με τα λάθη και τις παρατυπίες,
χάθηκε πολύτιμος χρόνος και το έργο
…χτυπάει πολύ πίσω.

Θα επιστραφεί η χορηγηθείσα
Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση

Σπήλαιο Αντιπάρου
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Συνέχεια από τη σελ. 1

ενώ το μονοπάτι που έφτανε έως το Πυργάκι
κόπηκε στα δύο. Οι κάτοικοι αναγκάζονται
να κάνουν το γύρο, εκτός και αν σκαρφαλώ-
σουν στο φράχτη του σπιτιού που κινδυνεύει
και περάσουν απέναντι. Σε όλο αυτό το κομ-
μάτι, υπάρχουν και άλλα σπίτια, αλλά και ξε-
νοδοχεία. Το θέμα αυτό είχε δοθεί και
παλαιότερα στη δημοσιότητα και όπως μας
είπε ο Δήμαρχος Χρ. Βλαχογιάννης, είχε ανα-
τεθεί μελέτη σε ένα μελετητικό γραφείο για
την αποκατάσταση και μάλιστα είχε υπολογι-
στεί ότι το έργο θα στοίχιζε στον προϋπολο-
γισμό του Δήμου, περίπου 110.000 ευρώ.
Όμως το θέμα περιπλέχτηκε, καθώς σύμφωνα
με το Δήμαρχο, θα πρέπει να …υπογράψουν
αρκετά Υπουργεία, τουλάχιστον 16, γιατί εμ-
πλέκονται πολλοί φορείς. Μας είπε όμως, ότι
η κ. Σκαραμαγκά έχει ήδη ενημερωθεί και το
διερευνά.
Απευθυνθήκαμε στην κ. Σκαραμαγκά, η
οποία πράγματι ήταν ενήμερη και μάλιστα
επισκέφθηκε την περιοχή και είδε με τα μάτια
της το πρόβλημα.
Όπως είπε, «η κατάσταση εκεί είναι τριτοκο-
σμική. Είναι πανέμορφη η περιοχή και έχουμε
σκεφτεί να διαμορφώσουμε το χώρο, αφού
γίνει αντιστήριξη, με πλακόστρωτο μονοπάτι
περιπάτου, με παγκάκια και φωτισμό, με σκα-
λάκια. Όμως για να γίνει αυτό απαιτείται συ-
νολική μελέτη».
Όλα αυτά βέβαια θα πραγματοποιηθούν,

εφόσον το συγκεκριμένο κομμάτι είναι χαρα-
κτηρισμένο ως χερσαία ζώνη και άρα έχει δι-
καιοδοσία το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Σε
διαφορετική περίπτωση, η κ. Σκαραμαγκά
ανέφερε πως θα πρέπει να δρομολογηθούν οι
διαδικασίες για να χαρακτηριστεί χερσαία
ζώνη και αυτό απαιτεί χρόνο. Δηλαδή, θα
πρέπει να υπάρξει τοπογραφική αποτύπωση
της περιοχής, να εκδοθεί Προεδρικό Διά-
ταγμα και να …πέσουν πολλές υπογραφές.
Το θετικό πάντως είναι ότι το συγκεκριμένο
θέμα απασχολεί το νέο Δ.Σ. του ΔΛΤ και
κατά πόσο έχει πάρει σοβαρά την επίλυσή

του, θα το δούμε στην πορεία. Σύμφωνα με
την κ. Σκαραμαγκά, το ίδιο θα ισχύσει και για

τον Αμπελά και για το Μώλο και για όποια
περιοχή έχει ανάλογο πρόβλημα. 

Πρόβλημα οι κατακρημνίσεις παραλιών στην Πάρο

Αναλαμβάνει δράση το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο

Εγκρίθηκε το σχέδιο νόμου για τη δημοτική αστυνομία

Αυτοτελής μονάδα με συγκεκριμένο ρόλο
Ομόφωνα ενέκρινε η Κυβερνητική Επιτροπή το σχέδιο νόμου που παρουσίασε ο υπουργός
Εσωτερικών Προκόπης Παυλόπουλος και αφορά στη δημοτική αστυνομία.
Το νομοσχέδιο είναι σημαντικό, γιατί οριοθετεί τις σχέσεις ανάμεσα σε αστυνομία και δη-
μοτική αστυνομία, είπε ο υπουργός Εσωτερικών σε δηλώσεις του.
Όπως εξήγησε, οι αρχές πρέπει να λειτουργούν συμπληρωματικά με συγκεκριμένους ρό-
λους, ώστε να μπορεί η ελληνική αστυνομία να ασχολείται με θέματα καθημερινότητας, που
είναι αυστηρά στο πλαίσιο της δικής της αρμοδιότητας, ενώ η δημοτική αστυνομία με θέματα
τοπικών υποθέσεων, ώστε να είναι και οι δυο πιο αποτελεσματικές κατά την άσκηση των
καθηκόντων τους.
Το σχέδιο νόμου όπως είπε ο κ. Παυλόπουλος, καθορίζει επ’ ακριβώς ποιες είναι οι αρμο-
διότητες της δημοτικής αστυνομίας και αυτό κατέστη δυνατόν ύστερα από τον κώδικα
δήμων και κοινοτήτων που καθόριζε τις αρμοδιότητες των οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης πρώτου και δευτέρου βαθμού.
Επίσης με το νέο νομοσχέδιο οργανώνεται η δημοτική αστυνομία, σαν αυτοτελής μονάδα με
τις δικές της υποδομές και τέλος, προβλέπει τη δημιουργία ιεραρχίας και πραγματοποίησης
κρίσεων στην ηγεσία της. 
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Ένα πρωτόγνωρο πολιτιστικό δρώμενο με
θέμα την ευφροσύνη που προσφέρει ο οίνος
στη ζωή μας, προτείνουν δύο αδέλφια -
πραγματικοί καλλιτέχνες- ο καθένας στο
είδος του. Η εκδήλωση θα γίνει την 1η Αυ-
γούστου το βράδυ στην Άγία Άννα στην Πα-
ροικιά.
Η παράσταση που φέρει τίτλο: Μελωδικό
Πολυθέαμα Οίνου & Πνεύματος, θεωρείται
ένα διαχρονικό σεργιάνι στον χώρο και τον
χρόνο…Ο χώρος είναι η χώρα που θεοποί-
ησε τον οίνο και ο χρόνος είναι η αρχή της
αμπελουργικής μας ιστορίας. 
Ο γνωστός οινολόγος Δημήτρης Χατζηνι-
κολάου, εμπνευστής της νέας αυτής μεθυ-
στικής ιδέας, «ντύνει» την βραδιά με
μηνύματα, εικόνες και οινικά ντοκουμέντα,
που φέρνουν ως εμάς το νήμα μιας παράδο-
σης συνυφασμένης με την πορεία του Ελλη-
νισμού. Ταυτόχρονα το πολυθέαμα
περιλαμβάνει αξέχαστα ντοκουμέντα με την
Δόμνα Σαμίου, τον Θανάση Βέγγο και τον
Ευγένιο Σπαθάρη, ενώ πλαισιώνεται από
επώνυμους καλλιτέχνες και χορευτικό συγ-
κρότημα. 
Την μελωδική αυτή πανδαισία επιμελείται ο
μουσικοσυνθέτης Βασίλης Χατζηνικολάου
ερμηνεύοντας ζωντανά αγαπημένα «οινο-
τράγουδα», από το ρεπερτόριο της δημοτι-
κής, λαϊκής, ρομαντικής και σύγχρονης
μουσικής μας παράδοσης.
Χωρίς αμφιβολία το τραγούδι και το κρασί
δεν αντιπροσωπεύουν πλέον απλά ένα τρόπο
ζωής, αλλά αποτελούν σύμβολα για το λαό
μας, που μέσα από το Μελωδικο Πολυθέαμα
«Οίνος & Πνεύμα» των δύο αδελφών, ανα-
δεικνύονται πρότυπα διατροφικών αξιών,
επικοινωνίας, ευφροσύνης, ευημερίας & αν-
θρωπιάς.
Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό.
Χορηγοί είναι η Νομαρχία Κυκλάδων και το
Επαρχείο Πάρου 

Βραδιά με φλάουτο και
πιάνο στον «Αρχίλοχο»

Μουσική για λίγους,
αλλά την

απόλαυσαν πολλοί!
Μία ακόμη ποιοτική βραδιά προσέφερε ο
Πολιτιστικός Συλλογος Αρχίλοχος στους
λάτρεις της καλής μουσικής. Το Σάββατο
διοργάνωσε στην αίθουσά του, μουσική
βραδιά με έργα για φλάουτο και πιάνο με
συνθέσεις των J. S.BACH, W.A.MO-
ZART, MOUQUET, G.BIZET και
G.FAURE 
Στο φλάουτο ήσαν οι : Κωνσταντίνα Βαγ-
γελάτου, Αφροδίτη Βαζάκα και στο πιάνο
η Κωνσταντίνα Ανδρεάκου. 
Η αίθουσα του Αρχίλοχου στην Παροικιά
ήταν γεμάτη και ο κόσμος πράγματι πέρασε
καλά και απόλαυσε την ιδιαίτερη μουσική
από το φλάουτο που σε συνδυασμό με το
πιάνο προκαλούσε συναισθήματα αγαλλία-
σης.
Ο σκοπός της εκδήλωσης ήταν φιλαν-
θρωπικός. Η είσοδος στοίχιζε 5 € και τα
έσοδα θα δοθούν στο κέντρο Α.Μ.Ε.Α.Ι.
Πάρου.

Σύλλογος Παρίων Αντιπαρίων
«Η ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗ»

Το διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου
Παρίων Αντιπαρίων «Η ΕΚΑΤΟΝΤΑ-
ΠΥΛΙΑΝΗ» πληροφορεί τα μέλη του,
όλους τους Παριανούς, τους φίλους της
Πάρους και τους επισκέπτες του νησιού ότι
θα πραγματοποιήσει εορταστική εκδήλωση
στις 16 Αυγούστου ημέρα Σάββατο στις 10
το βράδυ στο κέντρο «ΜΑΡΑΘΙ», με ζων-
τανή μουσική, Παριανούς μεζέδες και
κρασί και πολύ κέφι.
Σκοπός της εκδήλωσης είναι να ζωντανέψει
το πανηγύρι της 15ης Αυγούστου. 
Πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων
στα τηλέφωνα 6947629818 και
6972355101.

Με τον Οινολόγο Δημήτρη Χατζηνικολάου και τον Συνθέτη Βασίλη Χατζηνικολάου

Μελωδικό πολυθέαμα « Οίνου και Πνεύματος » 

Τα έργα της θα παρουσιάσει την Παρασκευή 18
Ιουλίου μία νέα καλλιτέχνης στα κελιά του Αη
Γιάννη Δέτη. Είναι η ημέρα εγκαινίων της έκθε-
σής της, που θα διαρκέσει έως τις 10 Αυγούστου.
Η Amelie μας προτείνει εύθυμα ταξίδια με τα κα-
θαρά και έντονα χρώματα που δουλεύει στον
καμβά της. Μέχρι πρότινος η δουλειά της Amélie
Παναγάκου ήταν παρμένη από τη φύση, το Αι-

γαίο και έναν ονειρικό μικρόκοσμο. Μικτές τε-
χνικές υλικών και το πάθος της χαρακτικής δια-
κρίνονταν έντονα στα μεγάλης διάστασης έργα
της.
Μαζί με ορισμένα από αυτά και με μια παραλλαγή
της γραφής της, προστίθεται τώρα και ο άνθρω-
πος. Φιγούρες ανάγλυφες, δουλεμένες με γύψο,
ρητίνες και σκόνες αποτυπώνονται σ’ ένα φαντα-

στικό περιβάλλον. Χρη-
σιμοποιεί το ανάγλυφο
και τα μικτά υλικά συχνά και δεν την ενοχλεί όταν
ο κόσμος ακουμπά το έργο για να «νιώσει» κα-
λύτερα. «Έρχονται πιο κοντά» θεωρεί. Γεννή-
θηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα από Έλληνα
πατέρα και Βελγίδα μητέρα και τα τρία τελευταία
χρόνια ζει και εργάζεται στην Πάρο.

Έκθεση βιβλίου
στον Κώστο

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων
του δημοτικού σχολείου Λευκών – Κώ-
στου, διοργανώνει έκθεση βιβλίου,
από 20 Ιουλίου έως τις 10 Αυγούστου.
Η έκθεση θα είναι ανοιχτή στο κοινό
από τις 7 το απόγευμα έως τις 11 το
βράδι. 

Έκθεση ζωγραφικής της Amelie Παναγάκου στις 18 Ιουλίου

Στα κελιά του Αη Γιάννη Δέτη
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Αποκατάσταση της αλήθειας
Προς αποκατάσταση της
αλήθειας. Ο Σύνδεσμος
Φιλάθλων Παναθηναϊ-
κού Πάρου, δημοσιεύει
σήμερα με φωτό το με-
γάλο ανερχόμενο τα-
λέντο της Πράσινης
Ακαδημίας Ποδοσφαί-
ρου του Παναθηναϊκού
στην Πάρο. Ο Μιχάλης
Γιουρτζίδης ήταν από
τους βασικούς παίκτες
της ομάδας της Πράσι-
νης Ακαδημίας στο
δρόμο για την κατά-
κτηση του Πρωταθλήματος των ακαδημιών. Και ο τελικός; Έγινε με την ακα-
δημία του Ολυμπιακού όπου κέρδισε η ακαδημία του Παναθηναϊκού. Ο
Μιχάλης πανευτυχής μετά την νίκη επί του Ολυμπιακού φωτογραφίζεται για το
σύνδεσμό μας. ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ... Ο Μιχάλης είναι γιος του φανατικού
γαύρου κ. Χάρη Γιουρτζίδη ο οποίος έκανε το λάθος να κάνει πλάκα στους βά-
ζελους. Ο  σύνδεσμος απαντάει με αληθινά γεγονότα κύριε Χάρη. Όπως στρώ-
σατε θα κοιμηθείτε. Βλέπετε, το παιδί μάλλον έχει μυαλό και βλέπει μπροστά.
Αλλά να χάσει ο Ολυμπιακός από την ακαδημία του Παναθηναϊκού;

Αθλητικός Μορφωτικός Εκπολιτιστικός
Σύλλογος “Α .Μ .Ε .Σ  ΝΗΡΕΑΣ”

Πανηγύρι στην Παντάνασσα
Με μεγάλη επιτυχία έγινε το Σάββατο στην Νάουσα το φετινό πανηγύρι του
Νηρέα στον κήπο της Παντάνασσας. Πολύς κόσμος από όλο το νησί, αλλά και
πολλοί τουρίστες, γεγονός που σημαίνει ότι εισπρακτικά τουλάχιστον όλα πήγαν
κατ’ ευχήν.
Σημαντικός παράγοντας της επιτυχίας η καλή μουσική και το τραγούδι από τους
Νίκο Οικονομίδη και Κυριακή Σπανού.
Πολλές δε και ενδιαφέρουσες παρουσίες καθώς και συμπτώσεις! Στο ένα τραπέζι
δήμαρχος έπαρχος, η πρώην βουλευτής κ. Ε. Παπαζώη και μαζί δημοτικοί, επαρ-
χιακοί και τοπικοί σύμβουλοι . Στο διπλανό ο Στρατής Τέλλογλου.

Γιορτή Ψαριού – Κρασιού

Γλέντι έως αργά και το κέφι στο ζενίθ
Θεσμός είναι πλέον για τη Νάουσα, η γιορτή Ψαριού – Κρασιού, που πραγματοποιείται κάθε χρόνο
στο γραφικό λιμανάκι του χωριού.
Έτσι και φέτος, την Κυριακή 6 Ιουλίου στήθηκε το γλέντι και πολύς κόσμος, ντόπιοι και ξένοι απόλαυ-
σαν τα τοπικά εδέσματα και διασκέδασαν υπό τους ήχους του Παριανού μουσικού συγκροτήματος «De
la Paro». 
Την εκδήλωση άνοιξε το Μουσικοχορευτικό Συγκρότημα «Νάουσα – Πάρου», που παρουσίασε χορούς
από την Πάρο και την Κύπρο, δίνοντας στη συνέχεια τη σκυτάλη στον κόσμο που με πολύ κέφι συμμε-
τείχε στη γιορτή έως αργά το βράδυ.
Το παρόν έδωσαν, ο βουλευτής Κυκλάδων Π. Ρήγας, ο Δήμαρχος Πάρου Χρ. Βλαχογιάννης, οι Αντι-
δήμαρχοι κυρίες Άννα Κάγκανη και Μαρουσώ Φραγκούλη, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Αντ. Αρκάς, οι Νομαρχιακοί Σύμβουλοι κ.κ. Γ. Κάγκανης και Ν. Αρκουλής, ο πρόεδρος της ΔΕΠΑΠ
Γ. Λουκής και η διευθύντρια της επιχείρησης κ. Ειρήνη Κυριαζάνου, η πρόεδρος του Τ.Σ. Κώστου κ. Ει-
ρήνη Ρούσσου, δημοτικοί και τοπικοί Σύμβουλοι και εκπρόσωποι φορέων του νησιού.
Βιολί έπαιξε ο Σπ. Μπάλιος, λαούτο ο Ν. Παπαδάκης, σαντούρι ο Μ. Παπαδέας και τραγούδησαν οι:
Ν. Τσαντάνης και Διονυσία Παπούλη.
Το Τοπικό Συμβούλιο του Δ/Δ Νάουσας ευχαριστεί θερμά όλους όσοι με οποιονδήποτε τρόπο προσέ-
φεραν, συμμετείχαν και βοήθησαν στην πραγματοποίηση της επιτυχημένης αυτής εκδήλωσης. 

Μ.Ε.Α.Σ. ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ

Πολιτιστικές
εκδηλώσεις

Στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων για τη συμ-
πλήρωση των 30 χρόνων από την ίδρυση του Συλλόγου
μας, διοργανώνουμε ομιλία με θέμα «Η Ανατολική
Πάρος στο πέρασμα των αιώνων», με ομιλητή τον
κύριο Νίκο Χρ. Αλιπράντη, (Φιλόλογο, Ιστορικό, Λο-
γοτέχνη και Δημοσιογράφο).
Η εκδήλωση θα γίνει την Κυριακή 20 Ιουλίου στις 8.30
μ.μ. στον προαύλιο χώρο του Γυμνασίου Αρχιλόχου στα
ΜΑΡΜΑΡΑ.
Επίσης, φωτογραφική έκθεση από τη σχολική, κοινω-
νική και αγροτική ζωή του χωριού μας.

Την επανέκδοση του βιβλίου του
παρουσιάζει ο Γ. Πίττας
στις 26 Ιουλίου
«Πάρος- Οδοιπορικό

στον τόπο
και το χρόνο»

Το βιβλίο του, «Πάρος – Οδοιπορικό
στον τόπο και το χρόνο», θα παρουσιά-
σει στις 26 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, ο Γ.
Πίττας. Η παρουσίαση θα γίνει στο ξε-
νοδοχείο LEFKES VILLAGE.
Στο βιβλίο, εκτός των άλλων υπάρχουν
και δέκα αφηγήσεις ανθρώπων του νη-
σιού, πολλοί εκ των οποίων θα είναι πα-
ρόντες στην εκδήλωση. 
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Από τις 15 Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσουν τα έργα επι-
σκευής της προβλήτας του αλιευτικού καταφυγίου
της Νάουσας. Για το θέμα αυτό, συνεδρίασε εκτά-
κτως την Τετάρτη 9 Ιουλίου το Επαρχιακό Συμβού-
λιο Πάρου, το οποίο εξέτασε το ζήτημα της
τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος του έργου,
ώστε λόγω της θερινής σαιζόν να μην δημιουργηθούν
προβλήματα τόσο στους επισκέπτες όσο και στους
επαγγελματίες.
Στο πλαίσιο αυτό αποφασίστηκε να ξεκινήσουν τα
έργα αποκατάστασης από τις 15 Σεπτεμβρίου, ενώ
για την περίοδο αυτή, που ο τουρισμός είναι στο
φόρτε του για το νησί, αποφασίστηκε η απαγόρευση
κυκλοφορίας των οχημάτων προς το μόλο, καθώς εν-
δεχομένως να υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης της
προβλήτας. Και οι δύο αποφάσεις θα εγκριθούν από
τις αρμόδιες υπηρεσίες τις οποίες θα ενημερώσει η
Έπαρχος Γρηγορία Πρωτολάτη. 
Στην προβλήτα έχουν δημιουργηθεί σπηλαιώσεις
από το κύμα, αλλά και από τις προπέλες των μεγάλων
σκαφών. Οι εργασίες αποκατάστασης αναμένεται να
διαρκέσουν τουλάχιστον ένα μήνα, κάτι το οποίο είναι
απαγορευτικό αυτή την περίοδο, γιατί θα έπληττε τον
τουρισμό και τα μαγαζιά που λειτουργούν στο λιμάνι. 
Σε ότι αφορά στη Μαρίνα της Νάουσας, ένα έργο
που έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου τέσσερα χρόνια
και δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, η έπαρχος ανέφερε
στην πρόεδρο και στα μέλη του τοπικού Συμβουλίου
Νάουσας, ότι γίνονται προσπάθειες να κηρυχτεί έκ-
πτωτος ο εργολάβος που έχει αναλάβει το έργο και
να συνεχίσει τις εργασίες η Νομαρχία Κυκλάδων.
Αυτό βέβαια για να γίνει προϋποθέτει ορισμένες δια-
δικασίες για τις οποίες απαιτείται αρκετός χρόνος. 

Το Σεπτέμβριο ξεκινούν τα έργα επισκευής στο αλιευτικό καταφύγιο Νάουσας

Διέλευση μόνο των πεζών στο μόλο

Την Πέμπτη 10  Ιουλίου ξεκίνησε  η   δο-
κιμαστική   λειτουργία  του   χώρου
υγειονομικής  ταφής  απορριμμάτων
Πάρου  -  Αντιπάρου.
Είναι   ο   πρώτος  ΧΥΤΑ,   που   ολο-
κληρώθηκε  και   λειτουργεί   πλέον   σε
επίπεδο   Κυκλάδων,   ένα  έργο   σύγ-
χρονο   που  θα  καλύψει  τις  ανάγκες
της  Πάρου   και  της    Αντιπάρου   για
τα  επόμενα  25  χρόνια.
Το   έργο   χρηματοδοτήθηκε  από   το
Ταμείο  Συνοχής  και   ο   προϋπολογι-
σμός  του   ανήλθε  στο  ποσό   των
3.800.00  ευρώ.  Στο ποσό αυτό, θα   πρέ-
πει  να  προστεθεί   και   το   ποσό   των
217.000  ευρώ,   που   διέθεσε  το   Δη-
μοτικό  Συμβούλιο  από   τον   προϋπο-
λογισμό   του   Δήμου για  την  αγορά
της  έκτασης.
Οι  τρεις  χώροι   ανεξέλεγκτης    διάθε-
σης   απορριμμάτων   που   λειτουργού-
σαν   μέχρι   σήμερα  στο   Μαράθι,    στη
Νάουσα  και  στο                  Πίσω   Λιβάδι,
αποτελούν   πλέον   παρελθόν   και     θα
πάψουν   να  ταλαιπωρούν       στο   μέλ-
λον   τους  κατοίκους  των συγκεκριμέ-
νων περιοχών.   

Το   Δημοτικό   Συμβούλιο   ήδη   με
απόφασή   του   ανέθεσε   την  εκπόνηση
μελέτης    για    την   αποκατάσταση   των
χώρων αυτών. Σημαντική χαρακτήρισε
την ημέρα λειτουργίας του ΧΥΤΑ, ο Δή-
μαρχος Χρ. Βλαχογιάννης ο οποίος ανα-
φέρθηκε και στο πρόγραμμα
ανακύκλωσης. Όπως είπε, «επίσης  ση-
μαντικό   είναι, ότι   τις  επόμενες  μέρες
θα  τεθεί   σε  εφαρμογή   το   πρόγραμμα
της  ανακύκλωσης  σε  όλο   το   νησί. Πε-
ριμένουμε το κοντέινερ, θα πρέπει όμως
όλος ο κόσμος να ευαισθητοποιηθεί, να

μειώσει τον όγκο των απορριμμάτων και
να προστατεύσουμε όσο μπορούμε το πε-
ριβάλλον». 
Σύμφωνα με τον κ. Βλαχογιάννη, θα κυ-
κλοφορήσουν έντυπα τις αμέσως επόμε-
νες ημέρες για ενημέρωση του κόσμου σε
ότι αφορά στην ανακύκλωση.
«Όλοι    μας    πρέπει   και    μπορούμε  να
βοηθήσουμε,  ώστε  η   ανακύκλωση   να
επιτύχει. Η   προστασία  του   περιβάλ-
λοντος  για    μας  και   για  όλους  είναι
και   πρέπει   να  είναι   ζήτημα  πρώτης
προτεραιότητας».  

Ξεκίνησε η δοκιμαστική λειτουργία του ΧΥΤΑ Πάρου - Αντιπάρου

Άμεσα και η ανακύκλωση
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Αέρας σε κονσέρβα
ΗΤΑΝ ΔΙΚΑΙΗ ΚΑΙ ορθή η απόφαση του Δημοτι-
κού Συμβουλίου να παραχωρήσει στο «Νηρέα» τη
διαχείριση της παραλίας στο μοναστήρι της Νάου-
σας;
Καλό θα ήταν να μάθουμε τι κέρδισε ο Δήμος από το
ενοίκιο της παραλίας αυτής όλα αυτά τα χρόνια και τι
κερδίζει από τις άλλες παραλίες. Και ακόμα καλύτερο
να συνυπολογίσουμε και όλα τα έξοδα. Στο κοινωνικό
επίπεδο, το ηθικό, το συμβολικό, το πολιτικό. Και να
βγάλουμε το αποτέλεσμα.
Ίσως πρέπει πρώτα να ερευνήσουμε σε ποιον ανήκουν
οι παραλίες. Γιατί πιθανόν σύντομα θα πληρώνουμε
εισιτήριο για να πάμε. Το νερό έγινε αγαθό του εμ-
πορίου και πουλιέται ακριβά. Η παραλία μπήκε στην
αγορά και σύντομα θα πληρώνουμε τον αέρα. Χύμα
ή σε κονσέρβα.
«Η φυσική ακτογραμμή είναι ουσιώδες μέρος της φυ-
σικής κληρονομιάς μας. Είναι παράνομος και ο έμμε-
σος περιορισμός της χρήσης των ακτών που γίνεται
με την εγκατάσταση του δάσους από ομπρέλες σε
όλες τις πολυσύχναστες παραλίες της χώρας». Αυτά
μεταξύ άλλων τόνισαν υπεύθυνοι του Συμβουλίου της
Επικρατείας. 
Οι παραλίες ανήκουν σε όλους μας και είναι άδικο να
εκχωρούνται σε ιδιώτες για ενοικίαση. Πρόκειται για
εξωφρενική απόφαση κρατικής εξουσίας. Το Δημο-
τικό Συμβούλιο δια μέσου του «Νηρέα» είχε μάλλον
την πρόθεση να άρει αυτό το κακό και να αποδώσει
την παραλία εκεί που της ανήκει. Στους πολίτες της.
Μπορεί να χάνει έσοδα, αλλά κερδίζει ηθικά. Απε-
λευθερώνει ένα δουλωμένο χώρο.
Να μη μείνουμε σ’ αυτό. Δικαιούται ο καθένας να έχει
τις απόψεις του, αλλά οι πολίτες και η αυτοδιοίκηση
πρέπει να αμφισβητήσουν τέτοιου είδους ολοκληρω-
τικές αποφάσεις. Οι παραλίες μας ανήκουν, δεν είναι
εμπορεύσιμα αγαθά, δεν είναι φέουδο καταστημα-
ταρχών, δεν είναι κληρονομιά του παππού κανενός.  
Τι αποτελεί κοινή περιουσία  και ποιοι είναι αυτοί που
έρχονται και την ιδιοποιούνται; Μέσα σ’ εκείνους που
μας αφαιρούν, είναι ιδιώτες, φίλοι μας, συντοπίτες.
Πλατείες, δρόμοι, πεζοδρόμια, ακτές, φυσικές ομορ-
φιές διάφορες, γίνονται λεία ανθρώπων που μετα-
βάλλονται σε κακούς πολίτες. Στη σύγχρονη Πάρο
ολοένα ο πολίτης χάνει και ο ιδιώτης κερδίζει.  
Αν έπρεπε να τα βάλουμε με το Δημοτικό Συμβούλιο,
το παρόν και τα προηγούμενα, ίσως είναι γιατί δεν
έκανε και πολλά πάνω στις εξής κατευθύνσεις:
Πρώτο, να ενθαρρύνει τη συμμετοχή και να δώσει μια
ιδέα της κοινής ευθύνης που μοιραζόμαστε.
Δεύτερον,  να δώσει την ευκαιρία να μελετήσουμε
κάπως τα δικαιώματά μας.
Τρίτον, να δούμε και τις δικές μας ευθύνες και τις
δικές μας υποχρεώσεις. Ένα ιδιωτικό λιμάνι λ.χ. αφαι-
ρεί χώρο από τους πολίτες. Η κατάληψη πεζοδρομίων
και δημοτικών χώρων αφαιρεί χώρους ελευθερίας απ’
όλους μας και καμιά φορά φέρνει εμπόδια στην κυ-
κλοφορία και κάποτε κινδύνους. Ο περιφερειακός
έγινε επικίνδυνος δρόμος με τις αθρόες καταλήψεις.
Έχει ιδιαίτερη αξία να δούμε και τις υποχρεώσεις του
πολίτη, γιατί μένουμε μόνο στα δικαιώματα. Πολλά
ζητήματα θα είχαν καλύτερη τύχη, αν βάζαμε τους πο-
λίτες στο παιχνίδι, αν ζητούσαμε τη στήριξή τους. Με-
τατρέψαμε σε ζούγκλα τη κοινή μας ζωή, όπου ο
τρόπος που κυκλοφορούμε και ο τρόπος που σταθ-
μεύουμε, δείχνει ένα ακραίο πολιτισμό ιδιοτέλειας. Η
καθημερινή σπατάλη του νερού και άλλων κοινών
αγαθών μας χαρακτηρίζει.
Επιτυχία της δημοτικής αρχής δεν είναι μόνο τα έργα
και τα τρεχάματα, τα πολλά δοξαστικά και οι ατέλει-
ωτες ώρες των εγκαινίων και των εκδηλώσεων. Επι-
τυχία είναι να διαμορφώσουμε πολίτες με αίτημα
ευθύνης και αντίληψη των υποχρεώσεων. Σχολείο και
δήμος και κεντρικοί φορείς μάλλον διαμόρφωσαν πο-
λίτες με πολύ εγωισμό. Το αίτημα λοιπόν είναι να επε-
ξεργαστούμε τρόπους και να γίνουμε περισσότερο
πολίτες με λιγότερο εγωισμό και αδιαφορία.
Αν προοδεύσουμε ως πολίτες, μπορεί να αναπνέουμε
ελεύθερα καθαρό αέρα και να μην τον αγοράζουμε
αύριο σε κονσέρβα, όπως το νερό.

Χρίστος Γεωργούσης

ααιιρρεεττιικκάάααθθλληηττιισσμμόόςς

Εξαιρετικές επιδόσεις πέτυχε στους αγώνες Laser rdl εφή-
βων,  που έγιναν από τις 5 – 9 Ιουλίου 2008 στις Γούβες
Ηρακλείου Κρήτης, ο πρωτοεμφανιζόμενος στην κατηγορία
αθλητής του Ναυτικού Ομίλου Πάρου Φωσκίνης Ρωμανός.
Αν και ηλικιακά μικρότερος από τους περισσότερους συμμε-
τέχοντες (συμμετοχή γεννηθέντων ως το 1990) και χωρίς
πολλούς αγώνες κατετάγη 24ος σε 60 συμμετοχές , πετυχαί-
νοντας όμως κατά την διάρκεια των αγώνων διαρκώς και κα-
λύτερους τερματισμούς, όσο  εξοικειωνόταν περισσότερο με
τις συνθήκες και το νέο γι’ αυτόν σκάφος.
Ο προπονητής της συγκεκριμένης κατηγορίας του Ν.Ο.Π.
κος Άγγελος Λεμάνης δήλωσε « είμαι ικανοποιημένος από
την παρουσία του αθλητή μας , γιατί αυτός ήταν ένας αγώνας

προετοιμασίας για το Περιφερειακό και Πανελλήνιο Πρω-
τάθλημα στο τέλος του καλοκαιριού. Πιστεύω ότι εκεί θα δια-
κριθούμε». 

«Πανελλήνιο LASER RDL Εφήβων»

Σε καλή σειρά αθλητής του ΝΟΠ

Τουρνουά Τένις “FUTURE”

Δέκα χιλιάδες ευρώ για το νικητή
Μεταξύ 20 και 28 Σεπτεμβρίου θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε για πρώτη
φορά στην Πάρο ένα επαγγελματίκο τουρνουά Τένις, και συγκεκριμένα το “FUTURE
TOURNAMENT”. Σε αυτό συμμετέχουν νέοι αθλητές πολύ καλού επιπέδου. Το γε-
γονός αποτελεί πρόκληση για τον Όμιλο Αντισφαίρισης Πάρου, στον οποία ανατέ-
θηκε η οργάνωση του τουρνουά στο νησί μας από τη Διεθνή Ομοσπονδία
Αντισφαίρισης (International Tennis Federation). O νικητής θα βραβευθεί με το

ποσό των 10.000 ευρώ.
Το Διοικητικό Σύμβούλιο του Ομίλου προετοιμάζει το έδαφος για
αυτή τη διοργάνωση σε συνεργασία με το Paros Tennis Club
(Αγία Ειρήνη). Τα τέσσερα γήπεδα έχουν επιδιορθωθεί και κατα-
σκευάζονται αυτή τη στιγμή δύο επιπλέον γήπεδα. Το Club ανα-
βαθμίζεται με την κατασκευή καφετέρειας, αποδυτήριων, κερκίδων
και παιδικής χαράς, που θα είναι έτοιμα, τέλος Ιουλίου.

Ο Όμιλος Αντισφαίρισης πήγε στη Σύρο
Είναι επίσης η πρώτη φορά που μέλη του Ομίλου Αντισφαίρισης
Πάρου συμμετείχαν σε τουρνουά εκτός του νησιού. Συγκεκριμένα
7 μέλη πήραν μέρος στο Πανελλήνιο Τουρνουά Βετεράνων που
πραγματοποιήθηκε στα μέσα Ιουνίου στη Σύρο, καταφέρνοντας
να φτάσουν ακόμα και στον τελικό με τον αθλητή Σεσάνκ Ντεσάι.
Η υπόλοιπη ομάδα αποτελούνταν από τους: Ιωακειμίδη, Δαφε-
ρέρα, Μπουτς, Καμπούρογλου, Θεοδοσίου και Φέιν.
Μία εβδομάδα αργότερα, δύο παιδιά του Ομίλου συμμετείχαν επί-
σης στη Σύρο, στο τουρνουά της Η’ Ένωσης, Μαύρης και Μα-
μούνιας, όπου ο Βασίλης Μαμούνιας κατέφερε να φτάσει στους
ημιτελικούς!

Δωρεάν μαθήματα το καλοκαίρι 
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Όμιλος Αντισφαίρισης Πάρου σε συνερ-
γασία 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.

Νέος προπονητής
στον Αστέρα
Μαρμάρων

Το Δ.Σ. του Μ.Ε.Α.Σ. Αστέρα
Μαρμάρων είναι στην ευχάριστη
θέση να ανακοινώσει την πρόσ-
ληψη του κ. Κένερ Πέτρου ως προ-
πονητή της Ανδρικής Ομάδας
Ποδοσφαίρου και των Ακαδημιών
για τα επόμενα χρόνια. 
Παράλληλα, θα θέλαμε να τον ευ-
χαριστήσουμε και δημόσια για την
τιμή που κάνει στο Σύλλογο και
εμάς τους ιδίους δεχόμενος την
πρότασή μας και να προσθέσουμε
ότι αυτή η συνεργασία χαρίζει νέα
και ισχυρότερη δυναμική στο Σύλ-
λογο ώστε να διεκδικήσουμε τον
εκσυγχρονισμό των γηπεδικών εγ-
καταστάσεών μας και την κατα-
σκευή χλοοτάπητα.

Το εισιτήριο διαρκείας του ΑΜΕΣ Νηρέα Νάουσας
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Και όποιος κατάλαβε… κατάλαβε
Ονομάζομαι Σοφία Αγγελοπούλου. Εργάζομαι στο Γυμνάσιο Νάουσας και
ζω μόνιμα στην Πάρο από το 1989 και στη Νάουσα από το 1995. Αγαπώ
τον τόπο και ζω εδώ γιατί το διάλεξα κι όχι γιατί κάποιος μου το επέβαλλε.
Δεν συνηθίζω να αρθρογραφώ αλλά αυτή τη φορά η αγανάκτηση έγινε
ανάγκη μου μεγάλη.
Νοιώθω την ανάγκη να μιλήσω για την αγάπη των κατοίκων της Νάουσας
για τον τόπο τους. Γιατί πραγματικά τον τελευταίο καιρό τη νοιώθω να ξε-
χειλίζει από κάθε ίνα του κορμιού τους και δε μπορώ να μη θαυμάσω αυτόν
το… θησαυρό ψυχής.
Γιατί  αγάπη για τον τόπο μου κυρίες και κύριοι σημαίνει…
Παρκάρω όπου με βολεύει και για όση ώρα  θέλω για να μην περπατήσω με-
ρικά μέτρα. Παρκάρω ακόμα και πάνω από τα κολωνάκια που δεν επιτρέ-
πουν τη στάθμευση. Επιτρέπω παντού τη στάθμευση αυτοκινήτων ακόμα κι
όταν παρεμποδίζω τη διέλευση των λεωφορείων. Γεμίζω το λιμάνι αυτοκί-
νητα για να τα θαυμάζουν οι τουρίστες αντί για τη θάλασσα και τα ψαρο-
κάικα. Γεμίζω κάθε ελεύθερο χώρο με τραπέζια, γιατί βέβαια οι πεζοί μη
έχοντας που να περπατήσουν θα καθίσουν στα μαγαζιά και θα χρυσοπλη-

ρώσουν τον καφέ ή το μεζέ, γεμίζοντας την τσέπη μου. Επι-
τρέπω κάθε λογής ασυδοσία προκειμένου να έρχονται
τουρίστες στο χωριό που θα μου αφήσουν χρήματα. Πετάω τα
σκουπίδια  έξω από τους κάδους για να μη λερώσω τα χέρια
μου. Απειλώ Θεούς και Δαίμονες γιατί έβαλαν κολωνάκια στα
σκαλιά που είναι στην  πόρτα της γειτόνισσας και δε μπορώ να
παρκάρω το αυτοκίνητό μου. Αδειάζω τα βοθρολύματα από
το μαγαζί μου στην πιο γνωστή παραλία του νησιού για να μην
πληρώσω το άδειασμα του βόθρου μου. Μαζεύω υπογραφές
για  να απομακρυνθεί από τη θέση του ο υπεύθυνος κρατικός
υπάλληλος, που προσπαθεί να εφαρμόσει τους νόμους που δε
με βολεύουν. Κατηγορώ το Δήμο της Πάρου που έδωσε την
εκμετάλλευση του χώρου του Μοναστηριού στο ΝΗΡΕΑ και
μετά κατηγορώ το ΝΗΡΕΑ γιατί η Περιφέρεια δεν του επι-
τρέπει να το λειτουργήσει. Απειλώ να σαμποτάρω τις εκδηλώ-
σεις του χωριού γιατί οι τουρίστες πάνε με αυτοκίνητα στο
Μοναστήρι κι όχι με τις λάντζες. Καταριέμαι χωρίς φόβο αλλά
με πάθος όποιον έχει αντίθετη γνώμη με μένα και τα συμφέ-
ροντά μου και τον «χαιρετάω» με την καθιερωμένη χειρονο-
μία της ανοιχτής παλάμης, όποτε περάσει έξω από την αυλή
μου
Παραβιάζω τα απαγορευτικά γιατί έτσι με βολεύει. Θα ήταν
βέβαια μεγάλη παράλειψη από μέρους μου αν δεν αναφερό-
μουν καθόλου, στηλιτεύοντας φυσικά τη συμπεριφορά τους,
σ’ όλους αυτούς που προσπαθούν με το ζόρι να …καταστρέ-
ψουν το χωριό και τους επαγγελματίες του !!!
Πως; Διώχνουν τους τουρίστες από τη Νάουσα γιατί κλείνουν
το λιμάνι και την πλατεία στ’ αυτοκίνητα, στέλνοντάς τα στους

ειδικούς χώρους στάθμευσης έξω από το χωριό (δηλαδή δίπλα στο σταθμό
του ΚΤΕΛ !!!)
Βάζουν πινακίδες για ειδικές θέσεις στάθμευσης ΑΜΕΑ και απαγορευτικά
διέλευσης. Κάνουν μονοδρομήσεις. Δίνουν κλήσεις σ’ όσους δε φορούν ζώνη
ή κράνος ή σε όσους οδηγούν με αλκοόλ στο αίμα τους.
Λυπάμαι, κυρίες και κύριοι, που αυτή είναι η Νάουσα του Σήμερα.
Και το χειρότερο; Μ’ αυτά τα παραδείγματα ενηλίκων μεγαλώνουν και τα
παιδιά, οι Ναουσαίοι του Αύριο.
Υ.Γ.  Οφείλω να αναφέρω ότι ευτυχώς υπάρχουν άνθρωποι που δεν τους
αξίζει το ύφος της επιστολής μου. Τους ζητώ συγγνώμη αν νοιώθουν ότι
θίγονται απ’ αυτή και  καθιστώ σαφές ότι δεν τους αφορά.

Σοφία Αγγελοπούλου
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Σύλλογος Γυναικών Μάρπησσας
Συλλυπητήρια

Το Δ.Σ. και τα μέλη του Συλλόγου Γυναικών Μάρπησσας, εκφράζουν τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια
της Κούλας Κανάκη η οποία έφυγε από κοντά μας την Κυριακή 22-6-2008.
Η Κούλα Κανάκη υπήρξε από τα πλέον ενεργά μέλη του Συλλόγου Γυναικών. Την περίοδο 1988 έως και 1993
διετέλεσε πρόεδρος του Συλλόγου μας. Η αγάπη και η προσφορά της στα κοινά ήταν σημαντική. Όταν ήταν
πρόεδρος, είχε προτείνει την ίδρυση του Λαογραφικού Μουσείου στην Μάρπησσα το οποίο έγινε πραγματι-
κότητα και λειτουργεί εδώ και πέντε χρόνια. Επί προεδρίας της επίσης, ο σύλλογος ξεκίνησε τις πρώτες εκ-
δρομές εκτός Πάρου.
Ο Σύλλογος Γυναικών Μάρπησσας, αντί στεφάνου στη μνήμη της, κατέθεσε το ποσό των 150 ευρώ στο πρό-
τυπο κέντρο ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑΙ) στη Νάουσα.

Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ. Καλό ταξίδι Κούλα

Μια μεγάλη μερίδα καρπουζιού μπορεί να τονώσει την κυκλοφορία
του αίματος περίπου όπως το Viagra, ανακοίνωσαν Αμερικανοί
γεωπόνοι. 
Το καρπούζι περιέχει μια ουσία που εμμέσως προκαλεί αγ-
γειοδιαστολή, όπως το γνωστό φάρμακο κατά της στυτι-
κής δυσλειτουργίας, δείχνει μελέτη του Κέντρου
Βελτίωσης Φρούτων και Λαχανικών του Πανεπιστημίου
Texas A&M. 
Η ουσία κιτρουλίνη του φρούτου μετατρέπεται από τα έν-
ζυμα του σώματος στο αμινοξύ αργινίνη, το οποίο με τη
σειρά του αυξάνει τα επίπεδα του μονοξειδίου του αζώτου
στο αίμα. Το μονοξείδιο του αζώτου χαλαρώνει τα αγγεία
και βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος.
Η αγγειοδιασταλτική δράση του καρπουζιού θα μπορούσε επί-
σης να βοηθά στην υπέρταση και τη στηθάγχη.
«Το καρπούζι μπορεί να μην έχει την ειδική οργανική δράση του Viagra,
είναι όμως καλός τρόπος για τη χαλάρωση των αιμοφόρων αγγείων χωρίς παρενέργειες», δήλωσε ο Μπίμου
Πάτιλ, επικεφαλής της έρευνας που χρηματοδοτείται από το αμερικανικό υπουργείο Γεωργίας.
Για καλύτερα αποτελέσματα, μπορείτε να φάτε τη φλούδα του καρπουζιού, που περιέχει 60% περισσότερη κι-
τρουλίνη, ή ακόμα και φύτρο καρυδιού, το οποίο όμως είναι δυσεύρετο και πικρό.

Με απόφαση του Υπουργείου Κοινωνικών Ασφαλί-
σεων, το ΙΚΑ θα χορηγεί δωρεάν από το Σεπτέμβριο
το εμβόλιο κατά του καρκίνου στον τράχηλο της μή-
τρας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται
από τώρα στις Μονάδες Υγείας του IKA για τη συν-
ταγογράφηση, ωστόσο η χορήγηση του εμβολίου σε
κορίτσια 12-15 ετών αναμένεται να ξεκινήσει το Σε-
πτέμβριο. 
Για τις ηλικίες από 16 έως 26, θα ακολουθηθεί «ειδική
διαδικασία», για την οποία θα υπάρξει ενημέρωση αρ-
γότερα, αναφέρει η ανακοίνωση του ιδρύματος.
Το εμβόλιο προσφέρει ανοσία σε τέσσερις τύπους του
ιoύ των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV), ο οποίος μο-
λύνει την πλειονότητα των γυναικών στο γενικό πλη-
θυσμό και προκαλεί τα γνωστά κονδυλώματα. Ο HPV
μπορεί να προκαλέσει προκαρκινικές αλλοιώσεις και
ευθύνεται για το 70% των κρουσμάτων καρκίνου του

τραχήλου της μήτρας.
Στις γυναίκες γυναίκες που έχουν ενεργή σεξουαλική
ζωή και έχουν ήδη μολυνθεί από τον HPV, το εμβόλιο
πιστεύεται ότι παρέχει μειωμένη προστασία. Ακόμα
και τα αγόρια μπορούν θεωρητικά να εμβολιαστούν,
ώστε να μην προσβληθούν αργότερα από τον ιό και
τον μεταδώσουν στην ερωτική τους σύντροφο.
Υπέρ της δωρεάν χορήγησης του εμβολίου τάχθηκε
με το πόρισμά της η Ειδική Επιστημονική Επιτροπή
του ΙΚΑ, στην οποία ανατέθηκε η «εξέταση της επι-
στημονικής και επιδημιολογικής πλευράς της χορή-
γησης του εμβολίου ώστε να διευκολύνονται οι
ασφαλισμένοι και να διασφαλίζεται η δημόσια Υγεία,
αλλά με το μικρότερο δυνατό κόστος για το Ίδρυμα».
Το κόστος χορήγησης του εμβολίου για τις ηλικίες
από 12 έως 15 ετών εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα τα
100 εκατομμύρια ευρώ.

Συστατικό του τονώνει την κυκλοφορία του αίματος

Μισό καρπούζι την ημέρα το Viagra κάνει πέρα…

Δωρεάν από το ΙΚΑ το εμβόλιο κατά του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας
Από τώρα η συνταγογράφηση, από το Σεπτέμβριο η χορήγηση
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ΕΕππίί  ττοουυ  ππιιεεσσττηηρρίίοουυ

Τι θα γίνει με τα κολωνάκια;
Πολλά προβλήματα δημιουργούνται στην πλατεία Μαντώς Μαυρογένους με τα κολωνάκια που
…φεύγουν από τη θέση τους. Και δε φεύγουν μόνα τους, αλλά γιατί κάποιο αυτοκίνητο κατά το
παρκάρισμα ή το ξεπαρκάρισμα τα παρασύρει. Το αποτέλεσμα είναι να μένουν τα σίδερα στον αέρα
με κίνδυνο να χτυπήσει παιδί ή και μεγάλος. Προς το παρόν δεν συνέβη ατύχημα με ανθρώπους, ένα
φορτηγάκι όμως έπαθε ζημιά γιατί ο οδηγός δεν είδε τη σιδεριά και πέρασε από πάνω…
Για το θέμα αυτό ο Δήμαρχος Χρ. Βλαχογιάννης δηλώνει στη ΦτΠ:
“Έχω διαπιστώσει, ότι για να απαγορεύσεις τη στάθμευση κάποιων οχημάτων με μέτρα απαγορευ-
τικά ή με αστυνόμευση είναι αδύνατον. Τα κολωνάκια είναι τα μόνα που μπορούν να περιορίσουν
την ανεξέλεγκτη στάθμευση, αλλά παρ’ όλα αυτά, αυτό που παρατηρείται, είναι να αφαιρούνται κο-
λωνάκια είτε επειδή πέφτουν τα αυτοκίνητα πάνω από απροσεξία, είτε γιατί ορισμένοι τα αφαιρούν
επίτηδες. Σχεδόν μέρα παρά μέρα οι εργάτες του Δήμου τα επανατοποθετούν. Θα πρέπει να είμαστε
λίγο πιο προσεκτικοί, να τηρούμε τα μέτρα ασφαλείας, ιδιαίτερα εμείς που μένουμε μόνιμα στην
Πάρο, γιατί όταν εμείς καταλαμβάνουμε μία θέση στερούμε το δικαίωμα από επισκέπτη και του κά-
νουμε τη ζωή ακόμη πιο δύσκολη, με αποτέλεσμα να γίνεται η Πάρος απωθητική και όχι ελκυστική.
Θα πρέπει να είμαστε πιο ευαίσθητοι πάνω σ΄αυτό τον τομέα και να προσέχουμε”.

Ενημερωτική επίσκεψη Βουλγαράκη

Κατέγραψε τα προβλήματα 
και δεσμεύτηκε να επανέλθει…

Με αφορμή το ταξίδι του σε Σχοινούσα και Ηρακλειά, ο υπουργός Εμπορικής Ναυτι-
λίας – Νησιωτικής Πολιτικής και Αιγαίου επισκέφθηκε Πάρο και Αντίπαρο, προκειμέ-
νου να πάρει μία πρώτη γεύση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα δύο νησιά και
δεσμεύτηκε ότι θα επανέλθει. 
Ο Δήμαρχος Χρ. Βλαχογιάννης, η Έπαρχος Γρηγορία Πρωτολάτη και ο επικεφαλής
της μειοψηφίας Λ. Κοντός, αναφέρθηκαν αναλυτικά σε όλα τα ζητήματα που αφορούν
το νησί, προτάσσοντας τη δημιουργία του εμπορικού λιμανιού, α�ά και τα ακριβά εισι-
τήρια της ακτοπλοΐας, που καθιστούν  ακριβό προορισμό την Πάρο. Ζήτησαν επίσης
να δρομολογηθεί ένα σύγχρονο πλοίο που θα συνδέει το νησί με τη Βόρεια Ε�άδα και
την Κρήτη και καλύτερη ενδοκυκλαδική συγκοινωνία.
Απαντώντας ο Υπουργός, επικαλέστηκε τους κανόνες ναυσιπλοΐας, α�ά και τους κα-
νόνες που διέπουν τη ναυτιλία  στην Ευρωπαϊκή ένωση και άρα δεν υπάρχουν ιδιαίτερα
περιθώρια να δοθούν λύσεις σε ορισμένα προβλήματα, τόνισε όμως, ότι δεν μπορεί να
καταργηθεί ο επίναυλος γιατί θεσπίστηκε για να χρηματοδοτούνται οι άγονες γραμμές,
σημείωσε ωστόσο, ότι είναι θετικός και θα στηρίξει το αίτημα για το εμπορικό λιμάνι,
υπογραμμίζοντας όμως ότι περιπλέκονται οι αρμοδιότητες, καθώς λιμάνια και αερο-
δρόμια είναι αρμοδιότητας του ΥΠΕΧΩΔΕ. 
Το θετικό, είπε ο υπουργός, είναι πως με τη συνένωση των δύο Υπουργείων, ΥΕΝ και
Αιγαίου, δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας τεχνικής υπηρεσίας και έτσι κάποια έργα
θα μπορούν να προχωρήσουν μέσω του Υπουργείου του. 
Σε ότι αφορά την ενδοκυκλαδική συγκοινωνία, ο υπουργός είπε πως είναι ένα θέμα το
οποίο διερευνάται και ελπίζει σύντομα να βρεθεί λύση. Επίσης, δεν ήταν αρνητικός στη
δημιουργία ΣΧΟΠ στην Πάρο. 
Ά�α ζητήματα που ετέθησαν και δεν ήσαν της αρμοδιότητός του, ο κ. Βουλγαράκης
δεσμεύτηκε να τα μεταφέρει στους συναδέλφους του υπουργούς.


